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Benvolguts i benvolgudes,

Em plau adreçar-vos unes línies de presentació en aquest segon volum de La Sénia 
del Rellotge. Revista de Cultura de Vilassar de Mar i el Maresme que, d’acord amb els 
eixos de treball de la Regidoria de Cultura, té per objectiu promoure la investigació i el 
coneixement del nostre patrimoni cultural més immediat i fer-ne difusió entre la ciutadania 
mitjançant la realització de publicacions de caràcter cultural.

En els articles que conformen aquest volum, s’hi posa de manifest la contribució vilassa-
renca a un esdeveniment històric important en la història del nostre país, amb l’”Aportació 
de Vilassar de Mar, mitjançant el Centre Excursionista Pirenaic, a l’històric retrobament de 
la ciutat de l’Alguer amb Catalunya l’any 1960”, de Tomàs Mayor; s’hi reivindica la fi gura 
i l’obra de destacats vilassarencs a “L’esperit emprenedor de Miguel Ferrer Calzada”, 
d’Agustí Martín, i a “Una mirada al Maresme d’altres temps”, d’Eva Muns; es recuperen els 
projectes dipositats a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar que l’arquitecte mataroní Jeroni 
Boada realitzà al nostre poble a “Jeroni Boada a Vilassar de Mar”, de Feliu Novell; també 
s’hi posa de manifest la tasca de conservació i restauració dels negatius fotogràfi cs a 
“Els negatius fotogràfi cs en suport de vidre del fons d’imatges de l’Arxiu Municipal de 
Vilassar de Mar. Què són i com els tractem”, de Cristina Simó. D’un abast més general 
són els articles d’Oriol Fort, “Mètodes i tècniques arqueològics I: l’estratigrafi a”, i “Les 
celebracions de l’Onze de Setembre”, d’Antoni Torrent, que ressegueix les primeres com-
memoracions de la Diada Nacional de Catalunya.

Aquests escrits, que busquen un equilibri entre els temes locals i els globals, entre la inves-
tigació i la divulgació, entre les aportacions individuals i les tasques institucionals, han estat 
possibles gràcies a la intensa feina que ha dut a terme el Consell Assessor de Cultura i, 
evidentment, els seus autors, als quals vull agrair de manera explícita la magnífi ca aportació 
que realitzen en favor del coneixement i la divulgació del nostre patrimoni cultural.

Paquita González i Blanco
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
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APORTACIÓ DE VILASSAR DE MAR, MITJANÇANT EL CENTRE 
EXCURSIONISTA PIRENAIC, A L’HISTÒRIC RETROBAMENT 
DE LA CIUTAT DE L’ALGUER AMB CATALUNYA L’ANY 1960
TOMÀS MAYOR

Cap a la part de ponent,
hi ha una terra llunya, llunya,

és la dolça Catalunya
tan llunyada i tan present.

(Rafael Catardi)

El general Catardi1 (l’autor de les Rimes Alguereses, 1971) en un article publicat per 
l’Editorial Moll en la col·lecció Raixa, poc després del creuer del Retrobament, deia el 
següent:

L’alba del 25 d’agost de 1960 davallà lenta i lleugera de les muntanyes del 
Legudorès front de les vetes rosades, i pica dolçament a les portes del cel de 
l’Alguer. Així, veritat havien fet totes les albes desde el temps de la creació, 
però aquesta de dijous 25 d’Agost, en passar a frec de les torres, en posar 
ragets de llum i d’esperança al cims de les taulades, s’adona amb maravilla 
amb la plaça que havia estat ocupada entre nit per mil banderes i senyeres del 
Casal d’Aragó: les velles glorioses barres de sang…2

En aquell moment que el general descriu tan bé i en el mateix escenari, estava a punt de 
complir-se el desig que un grup de joves de Vilassar, socis del Club Excursionista Pirenaic, 
havia tingut, quasi un any abans, el 9 de setembre de 1959, quan, caminant per l’enyorat 
passeig de les Palmeres (ofi cialment avinguda del Generalíssim Franco, encara que molta 
gent no ho sabia), els va cridar molt l’atenció un estrany vaixell que navegava arran de costa. 
De seguida varen suposar que es tractava del jonc xinès, del qual parlaven els diaris aquells 
últims dies, i que amb una tripulació majoritàriament barcelonina, havia salpat del port de 
Hong Kong el dia 17 de gener del mateix any, que feia ruta cap al port de Barcelona.

1. Rafael Catardi Arca (l’Alguer 1892-1974) fou un  militar italià que impulsà la vida cultural i les relacions amb els Països Catalans: 
fundà i presidí el Centre d’Estudis Algueresos, col·laborà en revistes italianes i catalanes i publicà diversos estudis històrics, així 
com tres llibres de poesia.
2. Catardi Arca, Rafael. Viatge sentimental a l’Alguer. Ed. Moll, col·lecció Raixa, Palma de Mallorca, 1961, p. 65.
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Es varen adonar del ressò que havia tingut aquella aventura, perquè la premsa del moment 
elogiava el fet com si fos una gran “azaña española”, encara que el capità del Rubia, així es 
deia el vaixell, que era Josep Tey, persistia a ressaltar que era una simple peripècia esportiva. 
Però les autoritats del moment insistien a rebre’ls com uns herois, per tal d’aprofi tar el rèdit 
polític i patriòtic que l’afer podia donar al règim del moment.

I així va ésser, encara que la tripulació continuava insistint que era una simple aventura 
esportiva: en atracar al moll de Bosch i Alsina, varen pujar a bord, per dar-los la benvinguda, 
un representant del governador civil, Gómez Quintana, el contraalmirall Alejandro Molins, i 
la inapreciable fi gura del poeta i Jefe Provincial del Movimiento Luys de Santa Marina. Més 
tard, al capità Josep Tey li varen imposar la Creu de Primera Classe del Mèrit Naval.

Aquell grup de Vilassar va pensar que, tot i no tractant de treure valor aventurer i esportiu 
al que havia fet aquella tripulació, entre la qual es trobava Oriol Regàs, que més tard fou la 
icona de la gauche divine, que tampoc aportava res al nostre país en aquells moments tan 
foscos, aquest necessitava d’algun afer, per petit que fos, que n’augmentés l’autoestima i 
que el fes vibrar com a poble.

Així mateix, feia poc que, després de l’obligat silenci de tants anys, s’havien assabentat del 
fet que a l’illa de Sardenya hi havia una població on encara es conservava la parla catalana 
i es van proposar organitzar una travessa semblant a les que es feien quan l’Alguer, que 
aquesta era la ciutat, formava part de la Corona d’Aragó i, d’aquesta manera, retrobar-nos 
amb els nostres germans de llengua. Ells havien tingut la valentia de conservar-la durant tants 
anys, amb gran difi cultat per la llunyania i pel fet de pertànyer a un altre estat; a més, tot i ser 
la seva llengua materna, l’havien de compartir amb el sard, parla pròpia de Sardenya, i amb 
l’italià, que és l’idioma ofi cial del país. Aquest fet sí que tindria el sentit patriòtic que mancava 
al viatge del capità Tey i, per lògica, també s’evitaria que, considerant-ne el contingut, el 
poguessin aprofi tar en propi benefi ci les forces dominants en aquells moments.

Es van posar immediatament a la feina. De primer, ho van comunicar a la Junta del Club 
Excursionista Pirenaic de Vilassar, que va acceptar la proposta amb gran entusiasme i es 
van començar a fer gestions i estudis que donaren com a primer resultat fer un pressupost, 
que resultà ser el següent:

Per a aliments........................................4.000 ptes.
Combustible...........................................2.000 ptes.
Farmaciola.....................................................250 ptes.
Lloguer barca NEPTÚ................15.000 ptes.
Despeses diverses........................10.000 ptes.
Total..........................................................31.250 ptes.
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Pressupost per preparar: 50.000 ptes.

Quant a la munió de voluntaris del centre que es van oferir per prendre part de la tripulació, 
es varen escollir els següents:

Josep Maria Mateu, forner i pescador 30 anys
Josep Fancelli Rodes, fuster  41 anys
Josep Nin i Alsina, mestre d’aixa  26 anys
Josep Almera i Planas, calafat  26 anys
Joan Roig i Medina, maquinista naval 29 anys

Així mateix, a la mateixa reunió es va prendre l’acord de sortir el segon dia de la Festa Major 
de Sant Joan, o sia el dia 26 de juny de l’any en curs (1960) amb un solemne comiat. La 
travessa es faria amb la barca NEPTÚ, ja contractada.

Els horaris previstos, segons els informes de què disposaven en aquell moment, eren:

Dia 26 - Sortida de Vilassar a les 12 del migdia - Arribada a Sant Feliu a la 1 de la nit.
Dia 27 i 28 - Navegació. Direcció Cap Coaccio - Arribada a les 12 de la nit.
Dia 29 - Arribada a l’Alguer a les 11 del matí.

Arribat aquest moment, es van començar a fer les gestions en els establiments ofi cials 
per portar a terme el viatge i aquí només van aconseguir que les autoritats els donessin 
negatives i hi trobessin inconvenients. Una de les pegues que hi posaven era la falta d’un 
pilot qualifi cat amb el títol que corresponia a l’embarcació en què es pensava portar a 
terme la travessa. Per això, es va contactar amb l’advocat barceloní Àlvar Agustí Matas, que 
tenia el títol requerit. Va entusiasmar-li el projecte i es va comprometre a participar-hi, tant 
a la travessia com a fer-se càrrec en el seu bufet dels afers legals que sorgiren durant tota 
aquella etapa.

El temps anava passant i de les reunions en el Pirenaic, que es feien amb gran entusiasme, 
va sorgir la idea de portar a la barca una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, com 
a patrona de totes les terres catalanes. Tot seguit, es va lliurar una primera carta, fi rmada 
pel president del “Piri”, Andreu Domènech, en la qual s’informava del projecte el Monestir 
de Montserrat, amb la fi nalitat d’explorar la possibilitat que es fessin càrrec de la donació 
de la imatge de la Mare de Déu. La resposta va ser positiva, si bé van aconsellar que 
es formalitzessin, una vegada ja es tingués la seguretat del projecte, tots els permisos 
necessaris, i que la petició, en aquest cas, s’ofi cialitzés a través del sacerdot consiliari del 
Club i que fos dirigida directament a l’abat Escarré.
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Mentrestant, els rumors sobre la preparació del projecte es van anar escampant pel poble, 
i el periodista local Lluís Guardiola, àlies Juan Delmar, va enviar una notícia a la ràdio que 
va arribar a orelles de l’alguerès Rafael Catardi, general retirat, que l’any 1945 havia fundat 
el Centre d’Estudis Algueresos. Aquest militar tenia contactes amb diversos intel·lectuals 
de parla catalana, com ara Ferran Soldevila, Francesc de Borja Moll o Manuel Sanchís, i 
també amb el fotògraf i escriptor Pere Català Roca, que ja mantenia relacions prèvies amb 
l’Alguer des de l’any 1956.

El senyor Català Roca, per indicació del general Catardi, va venir a Vilassar immediatament 
a posar-se en contacte amb els membres del CEP. De resultes d’aquestes trobades, es va 
encarregar a mossèn Joan Rebull que es comuniqués amb el general: el dia 24 d’abril de 
1960 li va enviar una carta en què s’exposava com estava el projecte en aquell moment. 
El dia 29 d’abril del mateix mes es rebé la contesta del militar: hi manifestava un gran 
entusiasme per la iniciativa presa pel Pirenaic i s’oferia a col·laborar en el que fos necessari. 
La missiva fi ns i tot donava referències pràctiques per als tripulants de la barca, com ara, 
que la distància del port de Maó a l’Alguer era de dues-centes milles, els recomanava que 
anessin ben equipats i a més demanava que se li comuniquessin el moment de marxar i els 
llocs de parada intermedis, a fi  de poder assabentar de la travessa els contactes que ell 
tenia arreu.

A mitjan mes de maig, a instàncies de Pere Català i dels membres del Pirenaic Barcelona, 
es féu una reunió a casa del senyor Francesc Recasens, mecenes cultural i persona 
interessada en els assumptes de l’Alguer. En aquesta reunió hi assistiren uns quants 
senyors que pertanyien al món cultural barceloní i que s’havien interessat per la idea. 
Aquestes persones volien conèixer com estava el projecte. Els va agradar i, fi ns i tot, feren 
una oferta d’ajuda moral i, si convenia, material per tal que es pogués dur a terme. També 
varen exposar la intenció d’organitzar un creuer en el mes d’agost, però que respectarien 
la prioritat de la travessa amb barca, ja que la iniciativa havia sortit de Vilassar. Igualment 
varen manifestar que tenien el propòsit d’organitzar una gran trobada cultural, però que no 
intervindrien en l’afer de la Mare de Déu, perquè ja sabien que era un pla que estava en 
marxa. No obstant tot això, oferien la seva ajuda, per si era necessària. D’aquesta manera, 
agafant la idea nascuda a Vilassar, es van afegir al projecte del Retrobament del qual en 
aquells moments ja es començava a parlar, tant a l’Alguer com a Catalunya.

Però el dia 21 de maig, l’advocat Àlvar Agustí rebia una comunicació del comandant militar 
de Marina, contraalmirall Alejandro Molins, en la qual denegava defi nitivament el permís per 
efectuar la travessia.

Per al Pirenaic, amb aquest comunicat, es desfeia defi nitivament la il·lusió de portar a 
terme la travessa fi ns a l’Alguer. Automàticament, el Retrobament passava a mans dels 
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organitzadors del creuer. 

Tot i aquests entrebancs, de cap manera els membres del Club van voler renunciar a 
l’objectiu de ser els que rebrien del monestir la imatge de la Mare de Déu, que tan gentilment 
havia acceptat donar el recordat abat Escarré, per tal de complir el compromís pres en el 
moment de la seva demanda, que era fer-ne entrega als nostres germans catalans d’orient. 

Amb data del 14 de juny, el Club va rebre una carta fi rmada per Pere Català Pic i Pere 
Català Roca, pare i fi ll, organitzadors morals del creuer, en què reconeixien l’aportació de 
Vilassar en la idea del Retrobament i respectaven la voluntat d’aquell de portar a terme 
l’entrega de la Mare de Déu, segons havien manifestat en trobades anteriors. 

Els senyors Català demanaven que el Pirenaic continués amb el propòsit de baixar la imatge 
des de Montserrat, a peu, fi ns a Barcelona i que oferirien facilitar el viatge al membre escollit 
pel Club per fer l’entrega de la Imatge Sagrada a l’Alguer i que es tingués en compte que a 
aquest li fos possible desplaçar-se en les dates indicades a bord del Virginia de Churruca 
perquè, en aquell moment, ja es coneixia el nom del vaixell que havia de fer el creuer. 

També, en la mateixa missiva, proposaven que potser la persona indicada podia ser mossèn 
Joan Rebull, ja que, essent el consiliari del centre i tenint en compte que el fet de l’entrega de 
la imatge era un afer de caràcter religiós, consideraven que seria la persona més adequada.

En data 6 de juliol, el president del Club va contestar al senyor Català Roca manifestant 
que, efectivament, aquest acolliria l’entrega del monestir i la posterior davallada a peu de 
la Santa Imatge fi ns a Barcelona, ja que no era possible realitzar el primer desig, que era 
fer-ho fi ns a Vilassar. Ara bé, en la data que donaven per a la davallada, o sia el 23 d’agost, 
no seria possible, perquè era un dia de treball i es va proposar la data del dissabte anterior, 
o sia, el dia 20 d’agost, i que es dipositaria la Santa Imatge a la basílica de la Mercè 
perquè era un lloc proper al de l’embarcament. Quant al representant del Pirenaic a qui 
s’encarregaria de fer l’entrega de la imatge Sagrada al bisbe de l’Alguer, oportunament ja 
es comunicaria de decisió de la Junta.

Posteriorment, el president va dirigir una carta defi nitiva a l’abat Escarré en què se li feia 
un breu relat de com havien anat els esdeveniments. S’hi confi rmava ofi cialment la petició 
de la Santa Imatge, tal com s’havia demanat anteriorment, i es demanava que l’entrega es 
pogués fer el dia 20 d’agost a fi  de poder ésser baixada per membres del Club a peu des 
de Montserrat fi ns a Barcelona.

La resposta no es féu esperar, en data 2 d’agost, es rebé la confi rmació ofi cial del pare abat 
que estava d’acord amb el contingut de la carta del president i també es congratulava que 
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l’encarregat de fer la donació al bisbe d’Alguer fos mossèn Joan Rebull (perquè la Junta ja 
havia pres aquesta decisió). D’aquesta carta, pel seu contingut històric, se’n feren diverses 
còpies i es trameteren a totes les entitats i persones que havien participat d’una manera o 
altra en la consecució d’aquests fets.

Immediatament, el president va contestar al pare abat agraint-li textualment “per haver-nos 
dignat acollir la nostra súplica” i confi rmant-li la data del dia 20 d’agost i reafi rmant-li que 
la Moreneta seria dipositada a la basílica de la Mercè, ja que ja s’havia contactat amb el 
senyor rector del temple, el doctor Castells.

Encara hi va haver unes quantes cartes més, ja de caràcter tècnic, amb el pare dom Maur 
Boix, secretari del pare abat Escarré.

Des d’aquest moment, els esforços del Club es varen centrar a preparar la baixada de 
la Mare de Déu el dia 20 d’agost. Es demanà a Montserrat la mida exacta de la imatge, 
que va resultar ésser de vuitanta-dos centímetres d’alçada (l’original en té noranta) amb 
una base quadrada de trenta-tres per trenta tres centímetres, i s’hi va adaptar, d’acord 
amb els monjos, una armadura de motxilla folrada de cotó fl uix per acollir la Mare de 
Déu, per tal que pogués ser baixada sense problemes pels excursionistes. I així s’arriba 
al dia 20.

L’expedició sortí el dissabte de Vilassar amb autobús i arribà a Montserrat a dos quarts 
de set de la tarda. Els reberen a la plaça del monestir els senyors Pere Català i Pic i Pere 
Català Roca, pare i fi ll, acompanyats de tres persones provinents de l’Alguer, i un senyor 
rossellonès, els noms dels quals no ens consten. 

Immediatament, entraren a l’església i ocuparen el lloc prèviament reservat. La comunitat de 
monjos i l’escolania cantaren una salve i el pare Escarré beneí la imatge, la qual fou lliurada 
al president del Club, Andreu Domènech. Es creuaren unes breus paraules amb el pare 
abat, que animà els joves a fruir de la baixada, les quals foren contestades pel president, 
que li va agrair la donació amb les paraules següents: “Gràcies per haver acollit la nostra 
súplica d’oferir la Verge de Montserrat als nostres germans de l’Alguer. El nostre Club 
se sent orgullós d’haver estat ell el suplicant d’aquesta imatge, que rebem amb emoció 
profunda”.

Tot seguit, es va formar una processó amb torxes fi ns al monestir. Foren acomiadats pel pare 
sagristà de la comunitat i per una munió de gent que s’havia desplaçat des de diferents 
punts per assistir a l’acte i dir adéu als expedicionaris, ja que el moment era important: 
simbòlicament allà començava la cerimònia d’un retrobament que s’esdevenia després de 
dos-cents seixanta anys de separació històrica.
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La Mare de Déu anà passant per tots els membres del “Piri”, i també, per deferència pels 
contactes que havia tingut amb el Club, per Pere Català i Roca. Després del president, 
es va entregar al vicepresident, Josep Fancelli, després al secretari, Tomàs Mayor, i 
així successivament a tots els membres del Club. Donaren tot seguit la preferència de 
començar naturalment a qui acompanyava l’expedició només fi ns a Collbató i ja més tard 
anà passant per tots els que caminaren tota la nit fi ns a arribar a la basílica de la Mercè a 
Barcelona.

La nit fou esplendorosa i la baixada plena d’il·lusió. L’acompanyaren també durant un tram 
alguns dels algueresos desplaçats expressament per a aquest acte.

A la matinada, arribaren membres del Pirenaic Barcelona, amb biscuters a fi  d’ajudar per si 
algú no podia seguir, però la majoria va arribar fi ns al destí.

Els expedicionaris foren (fi ns a Collbató): 
Maria Teresa Mateu de Domènech
Joan Roig Medina
Maria Ferrés i Ramon
Josep M. Mateu i Vives
Pilar Campoy i Galay
Josep Nin i Alsina
Joana Andrés de Cisa
Antoni Lloveras i Pericas
Pere Català i Roca

Els que van arribar fi ns a la Mercè foren:
Andreu Domènech i Pujol
Josep Ambròs i Roura
Eudald Morell i Descamps
Jordi Carrau i Puigvert
Joan Barba i Campà
Antoni Espín Rodríguez
Joan Collet i Fontanills
Josep Fancelli i Rodes
Josep M. Cisa i Joseph
Joan F. Vives i Almera
Joan Querol Peraire
Manuel Aroles Palomares
Jaume Domènech i Mateu
Jaume Vives i Riera (la persona més gran del grup)
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Tomàs Mayor i Nimes
Jaume Vives i Almera
Guillem Paradell i Civantos
Josep M. Bosch i Barberà
Lluís Beulas Tenas
Joan Riera i Artigues

L’arribada a la Mercè es va produir abans de les nou del matí, hora en què la imatge fou 
dipositada en el cambril de la basílica.

El dia 24 al matí, mossèn Rebull celebrà davant la Sagrada Imatge una missa de comiat, a 
què assistiren uns quants membres del Club Pirenaic de Vilassar, que es van desplaçar a 
Barcelona.

Seguidament, els membres del Club Josep Fancelli, Josep M. Cisa i el senyor Jaume Vives i 
Riera tornaren a posar la imatge a la motxilla que havia servit per a la baixada de Montserrat, 
acompanyats per un representant d’INTERNACIONAL EXPRESO, el senyor Serra, la 
portaren fi ns al vaixell ancorat a l’estació marítima i la col·locaren a la capella de bord.

Aquella mateixa tarda, el vaixell Virginia de Churruca salpà rumb a l’illa de Sardenya i cap 
a les set del matí arribaren a l’Alguer. Era el 25 d’agost de 1960... Si el general Catardi 
descriu com estava la ciutat preparada per a aquell dia, mossèn Joan Rebull explica així 
l’arribada vista des del vaixell: “Quan donaren la volta aquell gegant granític (el cap de 
Coaccio), deixava pas obert a la gran perspectiva; i llavors... l’ALGUER. Ja venia una 
llanxa amb la bandera de Catalunya per donar la primera salutació als germans de Ponent: 
benvinguts germans catalans! I després un altre i un altre... amb banderes catalanes i 
italianes. Arribarien al centenar? I totes formant com una esquadra d’honor s’aplegaven a 
bavor”. El desembarcament es va fer amb llanxes i en l’última hi anava la imatge de la Verge 
custodiada per mossèn Joan, el capità del Virginia de Churruca i part de la tripulació del 
vaixell.

La rebuda al moll fou imponent, ja que es conta que hi havia unes quinze mil persones amb 
el síndic de la ciutat al capdavant. Rebuda amb tots els honors la Sagrada Imatge, i amb 
acompanyament d’una banda de música al davant, fou traslladada sobre un baiard amb 
un domàs amb les quatre barres i amb fl ors i portada per quatre joves algueresos fi ns a la 
catedral, on esperava el bisbe de l’Alguer, el doctor Chiuchini.

L’Alguer va fer una festa i la gent s’hi va abocar. El mateix Pere Català ho rememorava anys 
després, ja el 2003, a Eugeni Casanova: 
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La gent realment plorava quan vam arribar tothom al moll, n’hi havia que fi ns i 
tot es volien confessar amb Mossèn Joan Rebull que era qui portava la Mare de 
Déu, que va ser rebuda pel bisbe i emplaçada a la catedral, on encara hi és.3

A l’entrega de la imatge al Sr Bisbe, Mossèn Joan Rebull llegí un discurs, en que 
digué que la sagrada Imatge era una ofrena a la ciutat de l’Alguer del reverend 
pare dom Aureli M. Escarré, abat de Montserrat. Però, immediatament, va 
voler ressaltar el paper de Vilassar amb aquestes paraules: “La idea de la 
nostra vinguda a l’Alguer nasqué a Vilassar, bell poble de la costa prop de 
Barcelona, quan uns intrèpids joves del Club Excursionista Pierenaic, del qual 
jo sóc consiliari, sentiren la força, el braó, de travessar el Mediterrani amb 
barca pesquera per demostrar llur amor i admiració a aquesta ciutat immortal 
de la molt singular illa de Sardenya. 

Ensems aspiràvem a fer amb vosaltres un intercanvi cultural i portar-vos com a 
símbol de la nostra espiritualitat, la imatge de la Verge de Montserrat, la nostra 
dolça Moreneta, i donar-hi un caràcter més nostre, més familiar, i suplicàrem 
que fos el mateix pare abat Escarrè el que us en fes l’ofrena.

Constatada la bella il·lusió d’aquells joves, ara nosaltres, amb bon vaixell, 
però no amb menys força de bona voluntat, hem portat a terme llur designi. 
Cal fer constar, però, que ells han estat els qui han baixat a peu la Sagrada 
Imatge des de la Sagrada Muntanya fi ns a la basílica de la Mare de Déu de la 
Mercè de Barcelona, on ha sojornat tres dies, i d’allí l’han portada al vaixell. 
Lamentem vivament que no hagin pogut estar amb nosaltres en aquest acte 
memorable. 

Mossèn Rebull acabà la memòria del viatge a l’Alguer, que va fer a la Junta del Pirenaic,  
amb aquestes paraules: “Al recollir aquests documents i afegir les nostres impressions 
personals, no hem pensat pas fer altra cosa que facilitar el material als historiadors i procurar 
que en l’arxiu del centre excursionista de Vilassar de Mar, es conservi el bon record del 
primer creuer a l’Alguer, en el qual, després d’haver estat ell el seu promotor hi ha pres part 
tant activa Joan B Rebull i Lluís, prev., de 29 de novembre de 1960”.4

Voldria poder expressar la il·lusió que sentíem tots els que vàrem participar durant aquells 
dies en aquests fets. Tot i que no coneixíem la ciutat de l’Alguer, pensàvem que hi havia llocs 
on encara es parlava català sense que ningú et reprimís i que fi ns i tot podien enarborar 

3. CASANOVA, Eugeni. Viatge a les entranyes de la llengua. De la riquesa a l’agonia del català. Pagès, Lleida, 2003, p. 303.
4. Informe de mossèn Joan Rebull a la Junta del Centre Excursionista Pirenaic. Vilassar de Mar, 29 de novembre de 1960.
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lliurement la nostra senyera. Pensant en tots ells, per als que ja no hi són i els que encara 
restem, recullo uns versos del poeta Lluís Gassó i Carbonell:

He cantat, dolça Alguer, les meravelles
del nom amb fe que mai no mor.
Que et vetllin, doncs, el mar i les estrelles
i els Catalans et duguin sempre al seu cor

Dos moments del 
Virginia de Churruca 
en l’instant de salpar 

del moll de Barcelona, 
el dia 24 d’agost de 

1960
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La Imatge al port de 
Barcelona, abans de 
pujar al vaixell, a punt 
de salpar, el dia 24 
d’agost de 1960
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El membre del Pirenaic 
Josep M. Cisa i Joseph, 
a la sortida de la Basíli-
ca de la Mercè per por-
tar la Imatge al Virginia 
de Churruca,  el dia 24 
d’agost, al matí
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Arribada el dia 21 
al matí a la Mercè. 
D’esquerra a dreta, 
Joan Riera i Artigas, 
Josep Ambrós i Roura 
(amb la Mare de Déu), 
Josep Maria Bosch 
i Barberà i Manuel 
Aroles i Palomares
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L’escolania de Montse-
rrat durant la cerimònia 
prèvia a l’entrega de 
la Mare de Déu, el 
dissabte 20 d’agost, 
al vespre

D’esquerra a dreta, 
última fi la, Joan Fran-
cesc  Vives i Almera, 
Joan Riera i Artigues, 
Joan Barba i Campà, 
Joan Collet i Fontanills, 
Imatge, Josep Fancelli i 
Rodes, Andreu Domè-
nech i Pujol, Eudald 
Morell i Descamps, 
Tomàs Mayor i Nimes, 
Joan Querol i Pereire, 
Josep M. Bosch i Bar-
berà, Guillem Paradell 
i Civantos.
Davant: sol, Lluís 
Beulas i Tenas.
Primera fi la, Josep Am-
bròs i Roura, Manuel 
Aroles i Palomares, 
Jaume Domènech i 
Mateu, Antoni Espín 
Rodríguez
Foto feta a l’arribada a 
la Mercè, el diumenge, 
dia 21 al matí.
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L’ESPERIT EMPRENEDOR DE MIGUEL FERRER CALZADA
AGUSTÍ MARTÍN I MALLOFRÉ

Amb motiu del llibre que estic escrivint sobre el Vilassar de Mar del període 1960-1980, 
fa quatre anys vaig tenir l’ocasió de parlar una llarga estona amb el senyor Miguel Ferrer 
Calzada,  fundador i artífex del grup Atlàntida, avui tot un referent al Maresme. 

No cal dir que Miguel Ferrer ha estat reconegut com un dels grans emprenedors de Vilassar 
de Mar pel seu tarannà i per com va fer evolucionar el món de l’hostaleria en uns anys difícils 
en què l’immobilisme governava el sector. 

Fins aquell dia no havíem parlat mai una llarga estona; sempre ens havíem saludat i només 
havia gaudit de la seva amable relació com a client habitual dels seus establiments. Recordo 
perfectament quan li vaig demanar de poder-nos veure i xerrar distesament sobre la seva 
vida. No va posar-hi cap impediment, tot el contrari, em va citar un dissabte al matí d’un fred 
mes de febrer al seu despatxet de l’Atlàntida 2, el restaurant-cafeteria més emblemàtic en 
molts quilòmetres, on, en aquells complicats moments de la seva salut, encara acostumava 
a anar puntualment cada dissabte per despatxar amb el seu gestor.

La primera pregunta obligada era com es va forjar aquest esperit emprenedor i d’on va 
sorgir aquesta visió de futur en un negoci tan complicat com l’hostaleria. Miguel Ferrer em 
va començar a explicar la seva vida i als cinc minuts ja em deixà bocabadat pels durs inicis 
-infantesa i adolescència- que, sense cap mena de dubte, li marcaren per sempre el futur. 
 
Miguel Ferrer Calzada va néixer a Sòria l’any 1933; fi ll de pare català i mare castellana, 
el cognom matern es remunta a l’edat mitjana. Passà la guerra i la postguerra a Burgos  
recorda que foren uns anys difícils i durs, ja que durant el 1936, immediatament després 
de l’alçament nacional,1 les tropes franquistes li afusellaren el pare, que, en aquell moment, 
ocupava el càrrec de secretari general de la Diputació de Sòria.

El pare, que també es deia Miguel, era advocat i llicenciat en Filosofi a i Lletres. També un 
republicà acèrrim, home de masses i implicat amb els sindicats. Pels seus principis, va ser 
de les primeres persones que afusellaren a Castella. De fet, tota la família Ferrer constituïa 
un conglomerat d’intel·lectuals, entre els quals hi havia escriptors i fi lòsofs.  

1. 18 de juliol de 1936.
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El pare havia tingut l’opció de sortir del país i poder-se haver salvat, però, com que era un 
home molt fi del als seus principis, no ho va fer. Un germà seu, que era governador civil de 
Burgos, el va avisar del greu perill que corria, ja que estava a punt d’esclatar el movimiento 
nacional. El germà marxà a França, on va residir uns quants anys.

L’oncle del Miguel era en Rafel Ferrer, que va ser conseller d’Educació a la Generalitat de 
Catalunya en el govern del president Francesc Macià.

La guerra va desfer-ho tot i, en poc temps, aquella fi ns llavors família benestant va entrar en 
desgràcia. La mare va morir un any i mig després i en Miguel i el seu germà varen quedar 
sols i passaren fred i gana. 

Va estar internat primer a l’hospici de Burgos i més tard a Valladolid, a les Escuelas de 
Cristo Rey,2 un col·legi de jesuïtes d’on li quedaven uns records horribles. Allí va sofrir en 
les pròpies carns la duresa existent en aquells centres, un cop acabada la Guerra Civil. Va 
poder comprovar la crueltat i el sadisme amb què tractaven els desemparats nens d’aquell 
orfenat, com si fossin embrions de presos polítics. Miguel recordava el fred, la gana i la 
misèria d’aquells temps de postguerra. 

Més tard, li va tocar viure al carrer buscant-se la vida i dormint al ras, en una terra on a 
l’hivern era normal no pujar dels cinc graus sota zero.

Als dotze anys, va entrar a treballar en una fàbrica de pelleteria de Burgos, d’un empresari 
català; l’apreciaven molt, però li pagaven noranta pessetes al mes. Amb aquests diners, si 
menjava no podia pagar una pensió i havia de dormir al carrer. Per aquest motiu i no per un 
altre, es va iniciar per primera vegada en el món de l’hostaleria, ja que entrà a treballar en el 
famós bar Iturriaga d’aquella ciutat on, almenys, li donaven un cafè amb llet al matí i al migdia. 

Va treballar en la restauració a Palència i a València; també anà a Madrid, però sense èxit, 
ja que la feina escassejava. Viatjava als vagons de trens de mercaderies buscant una vida 
millor; en aquell temps, la gent que no tenia res i, molt especialment els nens, deambulaven 
d’un lloc a l’altre com a somnàmbuls.

En Miguel Ferrer desconeixia si tenia família a Catalunya, però, un viatjant català que 
freqüentava el local de Palència en què treballava, li va dir que coneixia un senyor que 
es deia Ferrer i que treballava en el restaurant Baviera de Barcelona. En efecte, era el 
seu oncle. Per aquest motiu, viatjà a Catalunya, on va poder entrar a treballar a l’empresa 

2. El seu origen se situa l’any 1939, quan, en acabar la Guerra Civil espanyola, el pare Cid va crear les Escuelas de Cristo Rey. Tenien 
la funció d’ajudar, orientar i assistir els molts nens desatesos, abandonats o orfes de la ciutat de Valladolid i dels seus voltants.
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Establecimientos Sala S.A., concretament d’aprenent en el mateix Baviera.

Aquesta empresa modèlica a Espanya fou fundada per Esteve Sala Cañadell, l’empresari 
de la restauració més important de la Ciutat Comtal, que fou un dels presidents del Futbol 
Club Barcelona. Era propietari entre altres de la Granja Royal, el Baviera, el Canaletas, el 
Navarra, l’Oriente, el Milán (l’actual Tapas-Tapas), el Baviera de Madrid, el Don Quijote de 
Ginebra, etc. El senyor Sala va fer-se una fortuna enorme -cal dir que les fortunes també es 
feien explotant el personal. 

A mesura que obria nous restaurants, posava en marxa un sistema únic de gestió: hi 
observava fi ns al darrer detall, donava la màxima prioritat al servei al client i mantenia una 
relació molt estreta amb els proveïdors. Els seus caps de compres rebien una formació 
interna molt acurada, lluny dels cànons de l’alta formació que podien rebre en centres 
especialitzats de negocis. 

Els grans negocis del senyor Sala passaren als fi lls, que van deixar l’empresa en un estat 
precari, i fi nalment als néts, que la varen acabar d’enfonsar. En el seu millor moment, 
Establecimientos Sala S.A. tenia en nòmina centenars d’empleats, un fet inaudit en aquests 
tipus de negocis; disposava dels millors llocs de Barcelona, i no era solament propietari del 
local, sinó que acostumava a adquirir tot l’edifi ci que l’albergava. Com deia Miguel Ferrer, 

Plantilla completa de l’Atlàntida 2, a principis dels anys 1980
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tenia una visió de futur enorme, ja que disposava, dins de les seves instal·lacions, dels nous 
avenços en cafeteres exprés,3 forns, càmeres de fred, màquines enregistradores, etc. Fins i 
tot fou un dels precursors dels llavors embrionaris projectes informàtics.

Miguel Ferrer va entrar d’aprenent en aquesta gran empresa, passà per tots els seus 
establiments i n’ocupà tots els càrrecs, de rentaplats, ajudant de cuiner, cambrer, maître, 
cap de sala, cap de compres a, fi nalment, director. Amb l’experiència adquirida i amb tan 
sols vint-i-sis anys, tenia una brigada de sis-centes persones a càrrec seu. Era la persona 
adequada per tornar a aixecar aquells restaurants que necessitaven una empenta.

Un dels establiments de què s’hagué de fer càrrec va ser el conegut restaurant Doyen de 
Vilassar de Mar, que era arran de la carretera nacional. Aquest restaurant gran i elegant era 
l’únic del qual Establecimientos Sala no era propietari, ja que pertanyia a dos socis, en Domingo 
Vernis i l’Enrique Negre, noms de què prové la denominació Doyen. 

En aquesta nova etapa, Miguel Ferrer va iniciar la seva feina amb el lema:

Cuando entre un cliente, que salga un amigo.

De seguida que va arribar va posar fi l a l’agulla i implantà la seva manera de treballar: tenir 
cura al detall del servei i oferir una selecta oferta gastronòmica. Amb el pas del temps, 
Miguel Ferrer va començar a arrelar-se al poble, fent bones amistats i coneixences. Junt 
amb la seva esposa, Ascensión López, i amb els seus fi lls, Isabel i Miguel, decidiren quedar-
se a viure a Vilassar de Mar. 

Més tard, el mateix Miguel Ferrer va llogar el restaurant i en portà tota la gestió. Omplir 
el Doyen era difícil: els temps que corrien no acompanyaven, les famílies no tenien gaire 
tradició de menjar fora de casa i tampoc no hi havia gaire vida en el poble. Malgrat això, 
molts casaments, comunions i batejos escollien aquest establiment per celebrar-hi llurs 
convits i el restaurant adquirí fama a tota la costa. 

L’any 1968, un client habitual del Doyen, el conegut constructor Antonio Castillejos, li va 
oferir un local nou a la nova urbanització que creixia entre el nucli antic de Vilassar de 
Mar i el Barato. Amb molta il·lusió, Miguel Ferrer començà l’etapa empresarial muntant el 
seu primer local, que batejà amb el nom Atlàntida. Una vegada va adquirir el mobiliari, la 
maquinària, la coberteria i els jocs de taula, va posar en marxa el restaurant, on el servei, 
amb unes deu persones, i el producte sempre foren de primera qualitat. En entrar al local, 
hi destacava la lluminositat, el grandiós local i un gran mural que representava l’Atlàntida.

3. Va ser l´importador de les principals màquines de cafè italianes, com la coneguda Gaggia.
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Miguel Ferrer era un gran amant i un gran entès de música clàssica contemporània espanyola, 
envers la qual sentia verdadera passió. La seva amistat amb el senyor Antonio Castillejos va 
fer que es fes realitat la seva idea de posar noms de músics de fama mundial als set edifi cis 
de la nova urbanització. Dit i fet!, avui podem veure les plaques que honren els músics 
Joaquin Turina,4 Enric Morera,5 Issac Albéniz6 i Manuel de Falla,7 Amadeu Vives8, Pablo 
Sarasate9 i Manuel Bretón.10 Concretament, l’obra pòstuma d’aquest darrer compositor és 
la que ha donat nom als establiments de la família Ferrer.

A la pregunta de quin és el secret per aconseguir l’èxit, va ser molt clar:  deixant al marge la 
qualitat del producte, el gran secret és tenir treballant unes persones a qui es pugui donar 
fi delitat i rebre’n!

Els seus establiments han estat verdaderes escoles; alguns dels seus primers col·laboradors, 
com els encarregats Vicenç Tortosa i Antonio López, han estat sempre al peu del canó, amb 
una professionalitat i un saber fer dignes dels millors del seu ram. Altres d’incorporats una mica 
més tard, com en Rafael Albadalejo o en Manuel Ávila, han aconseguit, gràcies al seu esforç, 
càrrecs de responsabilitat dins de la gran empresa. Tots ells són exemples que cal seguir! 

L’any 1971 inaugurà a l’avinguda de Montevideo de Vilassar de Mar el seu segon restaurant: 
l’Atlàntida 2. Va ser un projecte nou i atractiu que va introduir el menjar italià al nostre poble: la 
pizza en fou el plat estrella. Miguel Ferrer, que havia treballat a l’establiment Monza de la rambla 
de Catalunya de Barcelona, ja el coneixia el menjar italià i molt especialment les pizzes; per això, 
estava segur que aquest tipus d’aliment seria benvingut i triomfaria sobretot entre la joventut. 

Al Maresme pràcticament es desconeixia el menjar italià i la pizza era una gran ignorada. 
La primera pizzeria del Maresme va ser el famós, però ja desaparegut, Gattopardo de la 
baixada de Santa Anna de Mataró, la segona fou l’Atlàntida 2. Aquesta innovació en el 
nostre poble va atreure de seguida tot tipus de clients, especialment els més joves, ja que 
els preus econòmics i aquelles extenses cartes de pizzes es convertiren en poc temps en 
una atracció gastronòmica. Cal no oblidar que els ingredients d’una pizza aporten tots els 
nutrients que necessita el cos humà. Es convertí en un plat molt popular especialment entre 
la gran quantitat de joves que llavors freqüentaven les discoteques locals i no disposaven 
de gaires locals on fer un mos.

4. Sevilla, 1882 - Madrid, 1949.
5. Barcelona, 1865 -1942.
6. Camprodon, 1860 - Cambo-les-Bains, França, 1909.
7. CADIS, 1876 - ALTA GRACIA, ARGENTINA, 1946.
8. Collbató, 1871 - Madrid, 1932
9. Pamplona, 1844 - Biarritz, 1908.
10. Quel, la Rioja, 1796 - Madrid, 1873.
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Miguel Ferrer Calzada
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En aquells temps, al Maresme, s’estilava el típic restaurant de paella, botifarra amb mon-
getes, canelons, suquet de peix..., menjars mediterranis que l’Atlàntida 2 també ha sabut 
mantenir per acontentar tot tipus de clients. 

En Miguel Ferrer coneixia proveïdors seriosos, tant de maquinària com d’aliments, i es va 
procurar els millors equips per al restaurant. Per assegurar la qualitat de les pizzes, va fer 
venir un pizzaiolo de nom Juanjo que, durant sis mesos, va començar a fer les primeres 
pizzes; aquest noi havia après l’ofi ci a Itàlia. Més tard, fou l’esposa del senyor Ferrer, la se-
nyora Ascensión, qui es posà massa en mà a fer-la voltejar i fornejar-la. Segurament, va ser 
la primera pizzaiola de Catalunya i potser d’Espanya.

Davant la gran afl uència de gent que anava a l’Atlantida 2 a buscar menjar per emportar i 
amb el primer objectiu d’evitar el col·lapse al restaurant, la família Ferrer va decidir, el 1990, 
obrir la Botiga de l’Atlàntida, un establiment que, amb els anys, s’ha convertit en un referent 
per la qualitat i la versatilitat. Una extensa carta de plats cuinats, entre els quals cal destacar 
les  pastes, els plats combinats, les pizzes, les verdures i els acompanyaments especials. 
Tot això amb una gran varietat de formatges, patés i els millors embotits, a més d’un ampli 
celler amb vins de totes les denominacions d’origen, caves i licors.

I, canviant d’estil, sense deixar de banda la qualitat, es va inaugurar, l’estiu de 2006, La Nova 
Atlàntida, al carrer de Narcís Monturiol. És un nou concepte de restaurant a Vilassar de Mar, 
amb una exquisida decoració de la mà de la coneguda Estrella Salietti, que ofereix poder 
gaudir d’una cuina de mercat innovadora, amb plats originals i d’una qualitat suprema. La 
Nova Atlàntida disposa també d’una acollidora terrassa i d’un servei de reserves i menús 
per a celebracions especials. 

Si alguna cosa cal destacar de l’èxit d’aquesta empresa, ha estat el treball en comú i en 
família. Tots quatre treballaren moltes hores diàries per tirar endavant el negoci familiar, -caps 
de setmana, festius i Nadals els celebraven servint als altres-, i entre tots varen afrontar els 
canvis dels temps i generacionals seguint l’esperit de què el pare els va saber impregnar.

Durant tots aquests anys, el grup Atlàntida ha rebut diversos premis i s’ha convertit en 
l’empresa més guardonada del Maresme:

Premi al Millor Plat de Menú d’Espanya, 2011
Premi Nacional de Gastronomia, 2000 (Plat d’Or)
Plat d’Or - Premi Nacional de Gastronomia, 2001
Plat d’Or - Awards A d’OR, 2002
Tassa d’Or a les millors cafeteries d’Espanya
Primer premi INERCO a la qualitat
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Estrella d’Or a la imatge empresarial
Torxa d’OR a la qualitat i al servei
Primer Premi INERCO a la qualitat, 1989
Trofeu internacional VICTORY, 1990
Primer Premi Festa de l’Empresari al Maresme
Gran PRIX Internacional d’Or a la millor imatge d’empresa a Europa, 1998
Gran PRIX Internacional Líder en Prestigi i Qualitat, 1999
 
Miguel Ferrer, persona senzilla i afable, mai es va penedir de la decisió d’instal·lar-se a Vilassar 
de Mar, on, com ell deia, va trobar sempre en tothom afecte i comprensió. 

Va treballar tota la seva vida al servei dels clients, donant exemple i estant sempre al peu 
del canó. Encara que no m’ho va dir, sé que era un home altruista i ajudava qui més ho 
necessitava.

Aquest compromís que va adquirir amb el poble de Vilassar de Mar, on sempre va col·laborar 
en les iniciatives i les activitats culturals, farà que Miguel Ferrer sigui sempre recordat amb 
admiració com un gran emprenedor vilassarenc.
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JERONI BOADA A VILASSAR DE MAR
FELIU NOVELL

Amb aquest petit article només pretenem donar una visió de l’obra de l’arquitecte Jeroni 
Boada i Renter (Mataró, 1819 - 1886), a la nostra població, a partir de la documentació que 
s’ha conservat a l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar. També hem aprofi tat la documentació 
localitzada a l’Arxiu Comarcal de Mataró per a donar una breu pinzellada de la vida d’aquest 
personatge, que ha estat molt poc estudiada i que es mereix que algun investigador es 
dediqui a repassar la seva obra a la capital maresmenca.

ELS PROJECTES CONSERVATS A L’ARXIU MUNICIPAL

A l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar s’han conservat sis projectes d’obres amb la seva 
signatura, el primer és del 1872 i l’últim del 1876. Val a dir que el fons documental històric 
de l’arxiu és limitat ja que aquest sofrí una profunda pèrdua de materials durant el trasllat  de 
l’antiga casa de la vila (actual Museu Monjo) a la nova seu, als anys 1960.

Sembla increïble però el secretari municipal ordenà la crema de tota la documentació 
antiga que es conservava i que havia resistit el pas dels segles i les guerres. Només 
conservà els llibres d’actes i poca cosa més. Si s’ha conservat alguna cosa és gràcies a la 
feina ‘clandestina’ de Lluís Guardiola que, sota la seva responsabilitat, mirà de sostreure i 
amagar tots els documents que pogué, que diposità a l’incipient Museu Municipal, que ell 
mateix havia creat.

Per tant, aquests sis projectes conservats, no sabrem mai si són els únics que feu Boada 
al nostre poble o si n’hi hagué més.

D’aquests sis projectes només un edifi ci ha arribat ben conservat, i tal i com apareix 
projectat, fi ns als nostres dies. Es tracta d’una casa de cós amb façana a la plaça de l’Era 
(actual número 3). Aquesta fou encarregada per Severo Ros i Arbúcias el 1876 i és d’una 
composició clarament academicista amb uns aires neoclàssics molt marcats. Té el portal, 
emmarcat amb pedra, a ma dreta i a l’esquerra una fi nestra. Al primer pis, sobre la porta, un 
balcó i també una altra fi nestra a l’esquerra. A sobre hi ha dos petites fi nestretes  ovalades 
de ventilació de les golfes. Tota la façana està rematada per una cornisa que amaga la canal 
de la teulada i una balustrada, dividida en dos trams emmarcats per tres pilastres.



34
JERONI BOADA A VILASSAR DE MAR

Aquest tipus de façana ens resulta una composició habitual de les cases d’aquella època. 
Segurament que Boada, com a bon mestre d’obres, el que fa és reproduir sobre el paper el tipus 
compositiu que estava més de moda en aquell moment i que els mestres d’obres executaven a 
instàncies dels promotors. Ell, però, hi donà el seu toc de mestria tot millorant el que podria ser 
una arquitectura “popular” per esdevenir l’obra d’un artista que signa els projectes.

En aquesta casa de cós Boada no inventa res de nou, no innova, senzillament millora 
l’arquitectura popular amb la seva pròpia visió. La casa fou ocupada pel doctor Manuel de 
Chia i Bajandas (Girona, 1856 – Barcelona, 1917), metge i afi cionat a la malacologia, que 
va ser un estiuejant que exercí també la seva professió al poble i per això l’edifi ci es coneix 
com a “cal Doctor Xia”.1

Una altra casa d’autor, de la que en tenim el projecte, és la que havia d’ocupar el solar cantoner 
del carrer de Sant Joan amb Anselm Clavé (actuals números 18 i 20 del carrer de Sant Joan). 
Les construccions que hi podem veure avui dia no s’assemblen gens al projecte de Boada, 
mentre que el número 18 és un edifi ci de substitució de la segona meitat del segle XX sense 
cap mena de valor patrimonial, el número 20 és una casa de cós que ja d’origen ha hostatjat 
una botiga, coneguda com ‘la Botiga Nova’ o més recentment com a ‘can Jacas’. Aquesta 
casa si que manté un aire historicista, com el que donava Boada a les seves composicions, 
però no podem dir que sigui obra seva ja que dista molt la realitat de l’edifi ci projectat.

El projecte original de Boada, de 1876, era el d’una casa de doble cós de planta baixa, primer 
pis i golfes. Amb la porta centrada i una fi nestra a cada banda, al primer pis tres obertures de 
les quals la central, sobre la porta, era un balcó. Tota la façana era rematada per una cornisa i 
balustrada com la de la casa de la plaça de l’Era. Les balustrades es repetien a la façana del 
carrer d’Anselm Clavé, fi ns i tot sobre la paret de tancament de l’eixida. En aquesta façana 
lateral hi destacava una torreta com a coronament de la caixa d’escala.

Del mateix estil historicista hi ha el projecte, anterior als altres dos, de dues cases de cós al 
carrer de Sant Magí, encarregades el 1873 per Nicolau Mir i Julià de ca la Droga. Es tracta 
de dues cases de cós amb la planta baixa encoixinada amb portalada a l’esquerra i fi nestra 
a ma dreta amb dos balconades al primer pis i coronades, també, amb cornisa i balustrada. 
Aquestes dues construccions d’autor no s’arribaren a realitzar.

Els altres tres projectes de Jeroni Boada, que es conserven a l’arxiu, són uns projectes molt 
pobres. No tenen cap mena de valor artístic i no semblen del mateix arquitecte, malgrat que 
estan signats per ell. Són projectes per tapar l’expedient, que diríem avui en dia. Quatre 
ratlles, sense més gràcia, per a presentar a l’ajuntament en l’expedient d’obra.

1. BAS MACIÀ, Damià. Galeria de penja-ases: Motius dels vilassarencs de Mar. Vilassar de Mar: Damià Bas Macià, 2003, p. 262.



35

2. SALICRÚ PUIG, Manuel. Les cases de la rectoria de Mataró. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria [Mataró], núm. 1, 1978 i 
SALICRÚ PUIG, Manuel. La construcció de la façana de Santa Maria de Mataró. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria [Mataró], 
núm. 21, 1984.

El més antic és del 1872 i es tracta d’una casa de cós de planta i pis per a en Pau Llenas i 
Mascaró, al carrer de Sant Ramon, que no s’ha pogut identifi car. Del 1874 tenim el dibuix per 
a un magatzem de planta baixa al carrer del Rosari, que actualment no existeix i del 1874 una 
casa de cós, només de planta baixa, al carrer de Sant Roc, que tampoc existeix avui en dia.

Per tant, a Vilassar de Mar, només ens ha arribat un sol edifi ci documentat i en bon estat de 
conservació d’aquest mestre d’obres Mataroní.

NOTES BIOGRÀFIQUES DE JERONI BOADA

La manca d’estudis sobre el personatge ens ha portat a fer una petita recerca per a poder 
vestir un xic la seva biografi a. Només en Manuel Salicrú ens havia donat notes de la seva 
vida i obra en dos articles publicats als “Fulls” del Museu - Arxiu de Santa Maria.2 En 
ells ens explica la intervenció de Boada com a mestre d’obres en la façana de la basílica 
mataronina i també en la reconstrucció de la rectoria, treballs de 1861. Gràcies a aquests 
dos articles teníem unes primeres referències, però molt escasses, per a conèixer quelcom 
sobre un mestre d’obres cabdal en l’arquitectura de la comarca.

Consultat el fons notarial de l’Arxiu Comarcal s’han localitzat més de quaranta documents 
(vegeu les taules amb la documentació notarial) que ens expliquen alguns aspectes del 
seu treball encara que caldria fer un buidatge exhaustiu dels fons municipals on hi ha els 
expedients d’obres que permetrien identifi car els edifi cis. Però aquesta tasca depassa les 
expectatives d’aquest article.

Així tenim que Jeroni Boada i Renter fou batejat a Santa Maria de Mataró el mateix dia del 
seu naixement; el 19 d’octubre de 1819. Li posaren els noms de Jeroni, Josep i Manel i 
els padrins van ser: Jeroni Renté, mestre de cases i Josepha muller de Bruno Cuquet. Els 
seus pares, Salvador i Josepha, tingueren com a mínim quatre fi lls més: El 1821 Paula, el 
1823 Agustí, el 1825 una altra Paula i el 1827 una Matilde. Aquests són els germans que 
hem pogut localitzar als llibres de baptismes de Santa Maria. D’aquests cinc fi lls només 
sobrevisqueren: Jeroni, Paula i Matilde. Això ho sabem gràcies al testament del pare, del 28 
de juny de 1859 - Salvador Boada i Gurri - que deixà (ja en vida i en el moment del casament) 
a la seva fi lla Paula, casada amb Valentí Mandri, 600 lliures catalanes i dues calaixeres amb 
robes i vestits. A Matilde, casada amb Silveri Lloveras, 1000 lliures catalanes i també dues 
calaixeres amb robes i vestits. I fi nalment instituí hereu universal al seu fi ll Jeroni.
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Jeroni Boada es casà a Santa Maria el 31 de març de 1850 amb Antonia Artigas, fi lla del 
comerciant de Mataró, difunt, Genís Artigas i de Margarida Gualba, natural de Cabrera de 
Mar. D’aquest matrimoni només sobrevisqué un fi ll, Salvador, aquest però ja no es dedicà a 
la construcció, que havia estat l’ofi ci del vàries generacions de la seva família tant per part 
de pare com de mare. En un document del 1885, on reconeix un deute de 10.000 pessetes 
en nom del seu pare, Salvador ens apareix com a “industrial” casat, de 34 anys.

LA FINCA DEL MOLÍ DE VENT

El 6 de setembre de 1868 Jeroni Boada comprà sis peces de terra, a la partida del “Molí 
de Vent”, que llindaven a llevant amb el torrent de la Llàntia o d’en Trisach i a migdia amb la 
carretera de Mataró a Argentona. Sumaven en conjunt més d’onze quarteres. Els venedors 
van ser la societat “Palau, García y Compañia” i el preu de la venda va superar els 3.800 
escuts, amb la obligació de donar dret de pas a les aigües de la mina de Saborit.

Boada va adquirir quatre plomes d’aigua de la Mina de Dosrius per a la seva fi nca. El 1878 
feu anar el notari, amb dos testimonis, fi ns al repartidor d’aigua perquè donessin fe que no 
li arribava ni gota i així poder presentar una reclamació a la societat “SA Belga” que era la 
explotadora d’aquelles aigües.

Onze anys més tard de la compra dels terrenys, el 1879, el mestre d’obres Gregori Arch i 
Pila, de 33 anys, fi rmava el rebut de les obres d’una casa que havia construït per a Boada en 
aquell indret anomenat el “Molí de Vent”. El document notarial ens la descriu com una casa 
de dos cóssos de planta baixa i pis amb un pou. També Arch es preocupà de l’esplanació 
de la fi nca i la sembra de tarongers i altres arbres fruiters. El preu de les obres fou de 
13.500 pessetes. Aquesta descripció, però, no s’avé gaire amb la casa que s’ha conegut 
com a Can Boada (una casa aïllada de planta baixa i tres cóssos d’amplada d’un estil molt 
singular). Podria ser que la descripció notarial no fos prou exacta o que hi hagués hagut una 
profunda reforma posterior de l’edifi ci. 

Sembla que per poder pagar les obres, el mateix any 1879, hipotecà aquesta fi nca per 5.000 
pessetes a favor de l’espardenyer de Vilassar de Dalt Josep Monteis i Mataró, a l’intrès del 5%. 
L’any següent amplià aquesta hipoteca amb 5.000 pessetes més i les mateixes condicions.

El juny de 1882 tornà a tenir problemes amb el subministrament d’aigua, encara que aquest 
cop fou amb una altra mina, la de Saborit que portava aigua a Mataró des d’Argentona 
i creuava la seva propietat. Va fer un requeriment a l’administrador Jaume Coll i Bosch 
queixant-se de diversos problemes, entre ells que no li arribava l’aigua que tenia contractada 
i que havia desaparegut el colador amb el perill que això comportava ja que podia entrar 
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sorra a les canonades i obturar-les. Aquest requeriment va ser contestat per en Coll al·legant 
que no era veritat el que deia Boada, que estava rebent l’aigua que li pertocava i que a més 
a més devia dos derrames endarrerides.

LA PEDRA ARTIFICIAL

Joaquim Llovet3 ens informa que Boada fou un dels pioners a l’estat Espanyol en la fabricació 
de pedra artifi cial. Aquesta dada l’hem pogut corroborar amb la documentació de l’Arxiu 
Comarcal ja que hem localitzat un document, del 30 d’abril de 1872, en que Boada fa societat 
amb el catedràtic de farmàcia de la Universitat de Barcelona – Vicens Munner i Valls – per a 
la fabricació de pedra artifi cial. La societat es denominà “La Auxiliar del Arte” i s’establí per a 
deu anys prorrogables. El capital social fou valorat en 25.000 pessetes: 20.000 de les quals 
eren el valor de la col·lecció de motlles, artefactes i materials que ja tenien en dipòsit en els 
magatzems que Boada tenia en el que s’anomena “edifi cio fábrica situada en las afueras 
de esta ciudad e inmediata a la carretera de Argentona”. La direcció de la fàbrica serà a 
càrrec de Boada que també s’ocuparà de portar els llibres de comptes i buscar el personal 
necessari. Com a director, Boada, cobrarà un salari i a més a més la societat li pagarà un 
lloguer per la fàbrica i magatzems de 750 pessetes a l’any. Munner s’obliga a proporcionar a 
Boada totes les instruccions necessàries per a “la confección de las pastas”.

“La Auxiliar del Arte” es dissolgué 13 de juliol de 1875. Boada es comprometé a pagar al 
seu soci, Vicens Munner, la quantitat d’11.000 pessetes, que era la part que li corresponia, 
així Boada es quedà amb tota l’empresa de fabricació de pedra artifi cial. Els diners, però, 
no els pagà de cop. El 1878 els fi lls hereus de Munner, menors d’edat, demanaran a Boada 
que els hi reconegui el deute, tot mantenint una hipoteca com a garantia i un interès anual 
del 6 % sobre el capital que restava per pagar.

LA LLAR CABANELLAS

Durant aquests anys Boada farà servir pedra artifi cial, de la seva empresa, per a la 
construcció de la Llar Cabanellas. En el document de pagament de les obres de l’asil, 
del 7 de desembre de 1874, Boada reconeix que ha rebut més de 30.000 pessetes per 
la direcció de les obres, la pedra artifi cial utilitzada, les bigues de ferro, la campana de la 
capella i les estàtues de la mateixa.

És interessant ressenyar que la capella de la Llar Cabanellas fou decorada amb escultures 

3. LLOVET, Joaquim. Mataró dels orígens de la vila a la ciutat contemporània. Mataró: Caixa Laietana, 2000. ISBN 84-923896-2-1
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per dos artistes que han esdevingut molt coneguts en l’art català del XIX. El document diu: 
“iglesia gótica en el centro con un camarín, en el cual se halla erigida la Imagen de la 
Purísima Concepción, obra del escultor Agapito Vallmitjana [...] otras Imágenes de Santos 
ejecutadas por el escultor José Santigosa [...] debajo de dicho camarín su panteón para el 
cadaver de [...] Antonio Martín Cabanellas en cuyo panteón está colocada la estatua del 
mismo, detrás del altar, obra también del escultor Agapito Vallmitjana”. 

En Josep Anicet Santigosa  i Vestraten (1823 – 1895) ja havia col·laborat amb Boada quan 
aquest va dirigir les obres de la façana de Santa Maria, d’aquest escultor també hi ha, a 
Mataró, les dues estàtues de la façana de l’ajuntament. Agapit Vallmitjana i Barbany (1833 
– 1905), juntament amb el seu germà Venanci, és un dels principals escultors catalans de 
mitjans del segle XIX.

BOADA I GAUDÍ

Antoni Gaudí i Cornet havia projectat a Mataró, el 1878, diversos edifi cis per a la 
Cooperativa Obrera Mataronesa que, recentment, han estat rehabilitats com a centre d’art. 
Durant aquestes obres es conegueren amb Jeroni Boada. Hem localitzat un document, del 
19 de setembre de 1878, en que Boada i Gaudí foren nomenats arbitradors. Jeroni Boada 
fou nomenat àrbitre pel mestre d’obres Jaume Serra de Mataró, que havia construït una 
casa per a Salvador Pagés de Barcelona. Resulta que aquest Pagés, que apareix en el 
document, era el gerent de la Cooperativa. Pagés havia encarregat els nous edifi cis de la 
Obrera Mataronesa a Antoni Gaudí.

Pagés nomenà l’arquitecte Gaudí com a àrbitre per tal que Gaudí i Boada arribessin a algun 
acord, ja que el mestre d’obres de Mataró, Jaume Serra, creia que havia de cobrar més per 
la casa feta i Pagés no hi estava d’acord. Boada i Gaudí no s’avingueren i “estando como 
estan discordes” es veieren obligats a anomenar un tercer àrbitre que fou Emili Cabanyes i 
Rabassa. No sabem com acabà la qüestió però ens ha semblat interessant de poder afi rmar 
que els dos homes es conegueren per motius professionals i que d’aquest fet en quedà 
constància notarial.

ALTRES DOCUMENTS LOCALITZATS

S’han localitzat diversos documents notarials en que Boada, molts cops conjuntament 
amb altres ofi cials (llauners, fusters, manyans, pintors), reconeix que ha rebut els diners de 
diverses factures pels treballs que ha realitzat en distintes cases. Així tenim, per exemple, 
que el 1869 reconstruïren el Mas Sala d’Agell. El seu propietari fou obligat per l’ajuntament 
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de Cabrera a la reconstrucció ja que amenaçava ruïna i es considerà que podria ser un 
perill per a qualsevol que s’hi apropés. El 1869 fa obres en unes cases del carrer de Sant 
Cristòfol de Mataró. El 1870 al carrer del Torrent del poble d’Argentona. El 1871 edifi cà una 
casa i una caseta entre els carrers de la Muralla del Tigre i de Sant Rafael, etc ...

El febrer de 1884 Boada vengué una casa, que havia heretat del seu pare, i que estava 
situada al número 15 del carrer anomenat llavors de Cristina. El dia 5 d’abril atorgà poders 
al seu fi ll Salvador per tal que aquest pogués administrar tots els seus negocis i el mateix 
dia atorgà el seu segon testament, que hem localitzat, on confi rma com a hereu universal al 
seu únic fi ll Salvador, que era casat amb Lluïsa Marlés i Galí. Encara el 18 del mateix mes 
reconegué que havia rebut la quantitat de 500 pessetes de Francisco Roura per diversos 
treballs que havia fet en diverses fi nques propietat dels hereus de Tomàs Batllori i Lleonart.

A partir de 1884 ja no trobem més documents. Boada es deuria sentir gran i per això donà 
poders al seu fi ll per administrar-li els negocis. Jeroni Boada morí, a l’edat de 66 anys, el 23 
de març de 1886 i l’enterrament fou a la parròquia de Sant Josep de Mataró.

DOCUMENTACIÓ NOTARIAL CONSULTADA A L’ARXIU COMARCAL DE MATARÓ:

NOT. MIQUEL TUÑÍ FALGUERA
ANY DOCUMENT FOLI

1 1869 Carta de pago a Sala 65
2 “ Carta de pago a Joseph 129
3 1870 Carta de pago a Solà 903
4 “ Debitorio a Gonzalez 1129
5 1871 Venta a Corominas 1168
6 1877 Sociedad Boada y Villamoré 416
7 1878 Declaración 721
8 “ Compromiso 727
9 1883 Venta a Bada 1366

10 1885 Promesa 753
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NOT. MANUEL SERRA XIFRA
ANY DOCUMENT FOLI

11 1871 Adjudicación 543
12 1878 Acta 285
13 1879 Carta de pago a Arch 447
14 “ Debitorio a Monteys 451
15 1880 Debitorio a Monteys 609
16 1881 Poder 47
17 1882 Requirimiento a Coll 305
18 “ Contestación 359
19 1884 Venta a Punsola y Salou 161
20 “ Poder 289
21 “ Testamento de Geronimo Boada 291
22 “ Carta de pago a Roura 315

NOT. DESIDERI RECODER LLADÓ
ANY DOCUMENT FOLI

23 1851 Facultat a Riera 274
24 1852 Testament de Matilde Boada 225
25 1856 Apoca a Cabanellas 621
26 1857 Apoca a Horta 53
27 “ “ 54
28 1859 Testament de Salvador Boada 256
29 1860 Testament de Jeroni Boada 487
30 1861 Apoca a Horta 2
31 1866 Declaració a Ballot 419
32 “ Ballot, establiment a Boada 421
33 1868 Promesa 437
34 “ Recisió de contracte 724
35 “ Poder 734
36 “ Venda 766
37 “ Poder 866
38 1871 Restitució a Ballot 345
39 “ Cesió a Codoñet 473
40 “ Cesió a Boada 999
41 1872 Sociedad con Muner 329
42 1874 Apoca al albacerazgo de Cabanellas 641
43 1875 Disolución de sociedad con Muner 243
44 1877 Debitorio a Galí 345
45 1878 Convenio 435
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PROJECTES DE L’ARXIU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR:

 

1872

Edifi cació d’una casa 
al carrer Sant Ramon. 

Promotor:
Pablo Llemas i 
Mascaró.

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18720530

1873

Edifi cació d’una casa 
al carrer Sant Magí. 

Promotor:
Nicolás Mir i Julià

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18731211
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1874

Edifi cació d’un 
magatzem al carrer del 
Rosari. 

Promotor:
Juan Recto

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18740709

1875

Edifi cació d’una casa 
al carrer Sant Roc. 

Promotor:
Gerónimo Casanovas

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18750723
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1876

Edifi cació d’una casa 
al carrer Sant Joan 
cantonada amb el 
carrer de l’Era. 

Promotor:
Juan Mascaró

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18760512

1876

Edifi cació d’una casa 
al carrer de l’Era, 13. 

Promotor:
Severo Ros i Arbucias

Mestre d’obres: 
Gerónimo Boada

AMVM 18760204
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ELS NEGATIUS FOTOGRÀFICS EN SUPORT DE VIDRE 
DEL FONS D’IMATGES DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 
VILASSAR DE MAR. Què són i com els tractem
CRISTINA SIMÓ

El negatiu fotogràfi c és un dels elements bàsics dins dels processos de la fotografi a. En 
suport de vidre, també anomenat placa de vidre, és l’objecte a partir del qual s’obtenen les 
còpies fotogràfi ques a paper (fotografi es), en el període dels anys 1847 a 1940.

La paraula fotografi a prové de les veus gregues photos (llum) i grafos (escriure), que es 
podria entendre com a  escriure o dibuixar mitjançant la llum.

Quan parlem de fotografi a fem referència a diversos objectes molt diferents entre si, podem 
parlar d’una còpia en blanc i negre, una diapositiva, una postal, un negatiu, una còpia a 
color, etc., que ens permeten saber com era i com és la societat, el paisatge, la indústria... 
part important del conjunt de béns que conformen la memòria històrica.

Els negatius fotogràfi cs de vidre estan considerats objectes molt sensibles quan a la seva 
conservació. Els materials amb els què estan fets són molt diversos i vulnerables; els su-
ports i les emulsions els podem dividir entre orgànics (gelatina, albúmina, col·lodió o paper) 
i inorgànics (vidre, partícules microscòpiques de plata metàl·lica i altres pigments minerals). 
Tots són fràgils i molt reactius a les agressions físiques i químiques del medi ambient i als 
climes variables.

Imatge positivada del negatiu anterior.Negatiu de vidre del Fons Família Sust del Fons d’Imatges de l’AMVM.                  
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Al llarg del temps l’emulsió que contenen els suports de vidre va variant, així doncs la 
trobem a base d’albúmina (1847-1860), de col·lodió humit (1851-1885), de col·lodió sec 
(1855-mitjans 1880) o de gelatina (1878 - 1940).

En el Fons d’Imatges de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar (a partir d’ara AMVM) s’hi cus-
todien més d’un miler de negatius fotogràfi cs en suport de vidre amb l’emulsió de gelatina 
i bromur de plata de diferents mides i formats, el període dels quals comprenen els últims 
anys del segle XIX fi ns als anys 40 del segle XX. 

Disposem de quatre fons amb aquestes característiques dins del Fons d’Imatges de l’AMVM:

Fons Família Sust: Imatges socials, 
paisatgístiques, familiars i d’altres, 
basades principalment en Vilassar de 
Mar i rodalia. En negatius fotogràfi cs 
sobre plaques de vidre a la gelatina i 
bromur de plata. Pertanyen al període 
de fi nals del segle XIX i inicis del XX. 

Fons Enric Monjo: Imatges de l’obra 
escultòrica d’Enric Monjo. En negatius 
fotogràfi cs sobre plaques de vidre a la 
gelatina i bromur de plata. Abasten els 
anys 1930-1940.

Negatiu de vidre del Fons 
Família Sust del Fons 
d’Imatges de l’AMVM

Negatiu de vidre del Fons 
Enric Monjo del Fons 
d’Imatges de l’AMVM
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Fons Família Matamala: Imatges 
socials, paisatgístiques i de viatges de 
la família. En negatius fotogràfi cs sobre 
plaques de vidre a la gelatina i bromur de 
plata. El període és d’inicis del segle XX.

Fons desconegut: Imatges socials, familiars i paisatgístiques. En negatius fotogràfi cs es-
tereoscòpics sobre plaques de vidre a la gelatina i bromur de plata. Pertanyen al període de 
fi nals del segle XIX i inicis del XX.

LES PLAQUES DE VIDRE DE GELATINOBROMUR DE PLATA DE L’AMVM

Les plaques de vidre a la gelatina i bromur de plata permeten a fi nals del segle XIX la popula-
rització, acostant al públic en general una tècnica abans molt costosa mitjançant el desenvo-
lupament de la indústria fotogràfi ca de plaques de gelatinobromur, amb les empreses Lumiè-
re, Agfa, Capelli, Imperial, Ilford, Guilleminot, etc. En el procés de realització utilitzen el vidre 

Negatiu de vidre del Fons 
Família Matamala del Fons 
d’Imatges de l’AMVM

Negatiu estereoscòpic de vidre de Fons Desconegut del Fons d’Imatges de l’AMVM
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com a suport de l’aglutinant a base de gelatina i l’agent sensible a base de bromur potàssic 
més nitrat de plata (que dóna el bromur de plata) creant l’emulsió gelatino bromur de plata.

Les característiques físiques d’aquestes plaques que es fabricaven industrialment són de 
suport de vidre fi  en funció del seu format, de tall regular i precís, i de grandàries estandar-
ditzades (6 x 9 cm, 9 x 12 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm, etc). L’homogeneïtat 
superfi cial de l’emulsió fi na i llisa, estesa de manera regular i uniforme cobrint tota la super-
fície del vidre i la seva tonalitat negra.

L’emulsió de gelatina es descobrí el 1878, i es continua utilitzant actualment per a tot tipus 
d’aplicacions fotogràfi ques. La gelatina es va imposar per davant dels altres aglutinants 
fotogràfi cs (albúmina i col·lodió) perquè és de més fàcil manipulació, és més resistent i 
permet la preparació d’emulsions més sensibles a la llum que el col·lodió. La família de 
fotografi es amb emulsions de gelatina és la més nombrosa.

L’estructura dels negatius de vidre està formada per tres materials: suport, aglutinant i ele-
ment formador de la imatge.

· El suport té com a funció sostenir l’emulsió. És de vidre fi  i fràgil i és fàcil que pateixi 
ruptures, pèrdues parcials, esquerdes, vores esberlades i pèrdua de transparència 
per descomposició.

· L’aglutinant és, normalment, un material transparent que té com a funció mantenir 
en suspensió les partícules que formen la imatge. 

Pèrdua parcial del suport. Negatiu de vidre del Fons 
de la Família Matamala del Fons d’Imatges de l’AMVM.

Pèrdua de transparència de descomposició. Negatiu de vidre 
del Fons de la Família Matamala del Fons d’Imatges de l’AMVM.
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· Els materials formadors de la imatge són partícules microscòpiques metàl·liques 
o minerals en suspensió dins de l’aglutinant. Com més nombroses són aquestes 
partícules més densa o negra es veu aquella zona de la fotografi a. Com menys acu-
mulació de material formador de la imatge hi ha en una zona d’una fotografi a, més 
blanca veiem aquella zona. 

TRACTAMENT DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA QUE REBEN ELS NEGATIUS 
FOTOGRÀFICS DE VIDRE DE GELATINOBROMUR DE PLATA A L’AMVM

A causa de la fragilitat d’aquests materials fotogràfi cs és molt importat aplicar una conser-
vació preventiva, és a dir, realitzar totes les accions possibles al voltant de les plaques de 
vidre que van encaminades a prevenir la seva deterioració. D’aquesta manera es poden 
determinar les condicions de conservació més adients a les necessitats de cada fotografi a i 
també entendre millor la tècnica de fabricació de l’objecte i, per tant, fer una millor avaluació 
del seu valor històric, artístic o documental.

S’han determinat unes condicions d’ordre, neteja i protecció per tal de conservar aquesta 
documentació que es basen en una sèrie d’actuacions i pautes ben defi nides pel que fa a 
la manipulació, el control ambiental, la neteja, la protecció i la digitalització.

· Manipulació 

La manipulació inapropiada és la causa més freqüent de deterioració de fotografi es: 
marques de ditades, abrasions de les emulsions, ratllades, trencadures.

La manipulació ha de ser respectuosa i pru-
dent. Així doncs, les normes més bàsiques 
per treballar amb els negatius són portar 
guants de cotó o de làtex, moviments preci-
sos agafant el negatiu amb les dues mans, 
no posar mai els dits sobre l’emulsió, trans-
port d’un lloc a l’altre sobre un suport rígid i 
treballar sobre superfícies netes.

Cal guardar cada negatiu de vidre en un so-
bre de 4 solapes de paper de cotó sense 
aprest, sense reserva alcalina, lliure d’àcids, 
sense costures ni adhesius, ja que permet la 
seva protecció i alhora el màxim fl ux d’aire. Negatiu de vidre reservat en un sobre de quatre solapes 

a l’AMVM.



50
ELS NEGATIUS FOTOGRÀFICS EN SUPORT DE VIDRE DEL FONS D’IMATGES DE L’ARXIU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR

Cada conjunt de sobres disposa d’una 
capsa de conservació a la mida que els 
protegeix de la pols, redueix el contrast 
tèrmic i d’humitat, minimitza una mala ma-
nipulació i facilita el transport.

· Control ambiental

Els negatius fotogràfi cs de vidre a la gelati-
na i bromur de plata requereixen d’un clima 
estable que permeti l’estabilitat de l’agluti-
nant i de l’element formador de la imatge. 

L’aglutinant format per gelatina és un mate-
rial orgànic i higroscòpic, és a dir, que té la 
capacitat d’absorbir i de perdre la humitat 
fàcilment. Quan la humitat relativa és alta 
la gelatina absorbeix aigua, es dilata i s’es-
tova, per la qual cosa es pot enganxar als 
embolcalls de protecció i a altres negatius. 
Per sobre de 60-65% d’humitat relativa 
(HR) s’afavoreix el desenvolupament de 
microorganismes que penetren a l’emulsió, 
la tornen fràgil i acaben destruint la imatge. 
Quan la humitat relativa és baixa la gelati-
na perd la humitat, es contrau i es produeix 
una tensió entre el suport i l’emulsió.

Amb les condicions ambientals correctes es 
mostra estable, per aquest motiu es treba-
lla per mantenir la temperatura entre 18ºC 
i 20ºC i la humitat relativa entre el 30% i 

Capses on s’encapsulen els sobres amb els negatius de vidre.

Deterioració per fregament.                                         

Deterioració per mirall de plata.
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el 50% de manera constant sense fl uctuacions 
brusques ja que l’acció repetida de contracció 
i dilatació acaba produint el despreniment de 
l’emulsió, la qual s’inicia principalment en els 
llocs més fràgils de la placa com ara a les vores. 

La imatge ve determinada per unes partícules 
de plata, la principal deterioració de les quals 
es deu a la seva oxidació que poden provocar 
la formació del mirall de plata. Per a què això 
no passi es necessari controlar que la humi-
tat relativa no sigui superior al 50% i posar les 
mesures necessàries per a què no hi hagi la 

presència d’agents oxidants com la contaminació atmosfèrica, contenidors de poca 
qualitat, productes de neteja, residus del processament de la imatge, etc.

· Neteja

La neteja de manera acurada de l’arxiu, prestatgeries i les sales de consulta, així com  
el seu manteniment regular, és molt important per a la preservació de les col·leccions 
de plaques de vidre. Periòdicament es treu la pols de caixes i prestatgeries amb un 
aspirador, drap de la pols i posteriorment s’aspira el terra. Només de tant en tant es fa 
una neteja amb una baieta lleugerament humida per evitar que pugi sobtadament  la 
humitat relativa. No es fan servir productes de neteja.

Per a la neteja elemental d’una placa de vidre s’adequa un espai ben net, preparant una 
taula de treball coberta amb un paper blanc net de gran format. Es treballa amb guants 
de cotó i de làtex, pinzells fi ns, cotó i varetes de fusta, aigua destil·lada i paper assecant 
com a elements indispensables.

· Protecció

Es treballa a diferents nivells de protecció. La protecció individual amb sobres, la pro-
tecció col·lectiva amb les caixes, les prestatgeries i el local. Vetllem perquè aquests 
nivells estiguin equilibrats, és a dir, fem servir sobres de conservació per als negatius 
de vidre, caixes per posar els sobres com a contenidors també de conservació, armaris 
metàl·lics tancats que fan de barrera a l’arribada de pols, eviten la manipulació impulsi-
va de les col·leccions i protegeixen dels canvis climàtics; i fi nalment, es té cura de què 
el local sigui efi cient en quant el control de les variacions climàtiques.

Deterioració per despreniment de l’emulsió.
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· Digitalització

En el nostre arxiu considerem la digitalització una bona eina de preservació, així com 
també de divulgació.

Durant el procés de digitalització es vigila perquè no es facin malbé les plaques de vi-
dre en la seva integritat, són documents originals i, per tant, únics. Així doncs, apliquem 
tots els criteris de conservació preventiva que ja s’han defi nit.   

La digitalització permet facilitar l’accés a les imatges, garanteix una reproducció ràpida 
i redueix al mínim la manipulació dels originals.

   
Els fons actuals de l’AMVM de negatius fotogràfi cs sobre plaques de vidre ens mostren uns 
paisatges que s’han modifi cat amb el temps, unes maneres de viure i treballar ja passades, 
actuen com a testimonis materials que expliquen com érem i són una part important de la 
memòria històrica de Vilassar de Mar i rodalia. Per aquest motiu tenim el deure de preser-
var-los per a les properes generacions.

Capsa original de negatius fotogràfi cs de vidre 
d’A. Lumière & ses Fils de 18 cm x 24 cm del 
Fons d’Imatges de l’AMVM.       

Capses originals de negatius fotogràfi cs de vidre estereoscòpics de diferents 
marques de 4,5 cm x 10,7 cm del Fons d’Imatges de l’AMVM.
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UNA MIRADA AL MARESME D’ALTRES TEMPS
EVA MUNS

RAMON MUNS VILARÓ

La vida de Ramon Muns Vilaró (Barcelona 1910-1992) està lligada a Vilassar de Mar per 
un doble vincle sentimental i cultural. Va alternar la seva professió de metge amb la seva 
inquietud pels temes artístics i culturals, destacant com un artista polifacètic. 

Cada any, arribar a Vilassar, a la masia familiar de Ca la Maria dels Bous, després de tot 
un hivern, era el seu somni. Per a ell, l’estiu s’iniciava el dia de la revetlla de Sant Joan, 
aprofi tant la Festa Major, i s’acabava a fi nals de setembre. L’agost, però, era el seu mes 
preferit. No només perquè ell hagués nascut el segon dia del mes, diada de la Mare de Déu 
dels Àngels, sinó perquè era el seu mes de vacances… trenta-un dies seguits de lleure a 
Vilassar de Mar: barca, pesqueres, família, xerrades amb els amics, pintar, escoltar música, 
sense presses, sense rellotge…

La seva primera col·laboració vilassarenca la trobem ja l’any 1926 quan es va editar la 
revista quinzenal L’ONA per iniciativa dels joves veïns i forasters de Vilassar de Mar. En 
aquells anys de joventut va tocar diferents especialitats: l’aquarel·la, el disseny de cartells, 
va escriure un conte En Peret Mal Cor, del qual també en va fer els dibuixos i va il·lustrar 
estampes de primera comunió i nadales.

Entre les seves afi cions, cal destacar la de ser miniaturista naval. L’any 1951, dins de l’Ex-
posició de Miniatures Navals i pintures de velers vilassarencs del segle XIX, organitzada 
per l’Ateneu Vilassanès, va presentar la fragata Pedro, model de l’antiga Escola Nàutica de 
Vilassar, recuperada i aparellada per ell mateix, i pocs anys abans havia fet la maqueta de la 
corbeta Sebastià Gumà, entre d’altres. 

Va participar en l’Anecdotari Vilassarenc, editat l’any 1959, amb il·lustracions i informació 
sobre diversos temes. Va col·laborar amb altres actes culturals que s’organitzaven a Vilas-
sar. Va ser soci d’Amics de Vilassar, va participar en les conferències que aquesta Asso-
ciació celebrava i també va aportar al Museu de la Marina fotografi es i programes de tema 
mariner, entre d’altres el de la seva barca Messina, que va construir el mestre d’aixa Almera 
l’any 1965 batejada a la platja de Vilassar, d’acord amb el ritual tradicional al Maresme del 
segle XVIII i una pintura a l’oli de l’interior de les mestrances de Ca l’Almera. També va dibui-
xar unes làmines sobre els fondals mariners de Vilassar, els velers vilassarencs, la tertúlia a 
la rebotiga de la farmàcia de Vilassar, etc, de les quals se’n van fer diverses edicions. 
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Ramon Muns Vilaró pintant.
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La seva obra pictòrica en l’especialitat de pintura a l’oli, consta de més d’un centenar de 
quadres, on mostra principalment paisatges del Maresme, sobre tot de Vilassar de Mar, si bé 
també va pintar bodegons, marines i fantasies. Va dedicar una sèrie de quadres a la Masia 
de Ca la Maria dels Bous, que havia estat la seva segona residència al llarg de la seva vida.

La pintura de Ramon Muns Vilaró es pot qualifi car com a fi gurativa, una obra que refl ecteix 
directament els elements del seu entorn i els fa identifi cables, rebutjant tota idea abstracta. 
Es podria dir que s’enquadra en un cert naturalisme idealitzat, ja que pretén refl ectir no no-
més allò que veu, sinó l’ideal d’allò que vol plasmar en els seus quadros. Així, quan pintava 
un paisatge que li inspirava, a voltes, suprimia els elements que des de la seva mirada d’ar-
tista l’allunyaven de mostrar un entorn equilibrat i bell, encara que no s’adaptés estrictament 
al model que tenia enfront.

Pintura de Ramon Muns Vilaró.
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Entre el 2 de novembre i el 14 de desembre de 2014, l’Espai Cultural Can Bisa, acollí una 
exposició amb l’objectiu de mostrar l’ànima de l’artista; del sentiment i la força que els pai-
satges, la mar, els carrers del Maresme i particularment de Vilassar de Mar, van despertar 
en el seu esperit sensible i somniador.
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MÈTODES I TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES I: 
L’ESTRATIGRAFIA.
ORIOL FORT

INTRODUCCIÓ

La climatologia, la tectònica i altres factors geològics i físics fan que partícules de material 
es desplacin d’un lloc a l’altre i es dipositin. Amb els pas del temps es formen acumulacions, 
com els deltes dels rius o les platges. Aquestes acumulacions es divideixen en capes de 
diferents materials i origens, ja que no sempre es forma un dipòsit del mateix tipus de 
material.

L’estratigrafi a consisteix en l’estudi d’aquestes capes de materials –anomenades estrats- 
dipositades en un lloc concret amb el pas del temps. En arqueologia l’estratigrafi a serveix 
per separar les diverses fases d’ocupació d’un assentament o d’una zona on hi ha hagut 
algun tipus d’intervenció humana. La intervenció humana pot deixar evidències materials 
com poden ser restes d’edifi cis, eines i recipients, restes d’aliments o elements decoratius. 
I com que a cada època aquestes restes tenen característiques diferents, es pot estudiar 
l’evolució d’un jaciment al llarg dels anys.

COM FUNCIONA L’ESTRATIGRAFIA ARQUEOLÒGICA?

Parteix de la base que com més a prop de la superfície està la capa –o estrat-, més moderna 
és. Funciona igual que qualsevol acumulació de material. Si apilem coses, les primeres en 
ser apilades estaran a sota de tot i les últimes a dalt de tot. I, per tant, com més amunt 
estigui allò que busquem menys farà que ho hem posat a la pila. Aquestes capes tenen 
cadascuna les seves característiques particulars i quan es nota un canvi s’identifi ca com a 
canvi d’estrat.

L’estratigrafi a s’aplica quan es fa una intervenció arqueològica. Una intervenció consisteix 
en excavar ordenadament un espai on es tenen indicis que hi pugui haver restes materials 
antròpiques. Aquest espai s’anomena jaciment.

El primer pas és dividir horitzontalment el jaciment en sectors per ubicar més fàcilment els 
objectes que es puguin trobar i agilitzar la posterior anàlisi i interpretació del jaciment. Un 
cop dividit es comença a excavar. Per excavar s’utilitzen el pic i la pala. Amb el pic es fa 
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una picada d’una profunditat específi ca que no sol ser massa profunda i es va avançant 
horitzontalment dins el sector estipulat. Quan s’arriba al fi nal es torna a l’inici i, o bé es 
segueix al mateix nivell però desplaçat a un cantó, per fer una picada paralela; o bé es baixa 
seguint la mesura anterior. La pala serveix per apartar la terra i poder-hi buscar objectes que 
puguin haver passat per alt mentre es picava.

Quan es detecta un canvi en les característiques de la terra es para i s’observa. El canvi 
pot ser de color, de textura o de composició. En tot cas es considera un canvi d’estrat. Si 
el canvi és vertical –per sota de l’estrat que estem picant- es reduexi el gruix i es segueix 
endavant. Si és horitzontal –a continuació del que estem picant- es para, es consulta amb 
la direcció del jaciment i s’actua apropiadament.

Els sectors són una divisió artifi cial del jaciment i dels estrats. En diferents sectors del mateix 
jaciment podem tenir una capa del mateix material geològic format a la mateixa època. 
Això fa que haguem d’anomenar les capes del sector que excavem amb el nom d’unitats 
estratigràfi ques o UE. Per tal de poder estudiar el jaciment un cop excavat enumerem les 
UEs. Es fa de la següent manera: amb un codi d’un mínim de tres xifres, com, per exemple 
UE 101. La primera xifra, la centena, ens indica el sector del jaciment on s’ha excavat. Les 
altres dues xifres ens indiquen l’estrat excavat. En aquest cas el primer o superfi cial. La UE 
408 ens diu que hem excavat al sector 4, estrat 8. Es posa un zero per assegurar la tirada. 
No fos cas que en aquell sector trobessim quinze estrats i no sabessim com enumerar-los. 
Si no hi posem el zero els dos exemples anteriors serien UE 11 i UE 481. Com identifi caríem 
aleshores l’estrat 13 del sector 3? El zero entre sector i estrat permet que en cas d’haver-
hi més de 9 estrats poguem posar les desenes al lloc del zero. L’estrat tretze del sector 3 
l’identifi quem com a UE 313.

RELACIONS ENTRE ESTRATS.

Els estrats es relacionen entre si de vàries maneres. Aquestes són les més habituals.

Se sobreposen. El més antic queda sota el més modern.

Es tallen. Dos estrats que formen part de períodes diferents però que estan a un mateix 
nivell de profunditat. Si els habitants de l’assentament que estem excavant han fet un forat 
a terra per posar-hi els fonaments d’una paret, per plantar-hi un arbre o per qualsevol altre 
motiu, aquest forat és un altre estrat i talla l’estrat en el qual es troba.

1. En jaciments en els que es sap que hi haurà poques unitats estratigràfi ques o que són de sector únic degut al seu reduït tamany 
es poden enumerar les UE amb només dues xifres. Però això no és el més freqüent.
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DESPRÉS D’EXCAVAR

Un cop s’ha acabat l’excavació es fa, entre d’altres coses, un esquema de les diferents 
unitats estratigràfi ques i les seves interrelacions. És el que es coneix com a matriu Harris. 
S’anomena així perquè va ser l’arqueòleg Edward C. Harris qui va desenvolupar el sistema 
en el seu llibre “Principios de estratigrafía arqueológica”. 

En aquest gràfi c veiem com 
funciona. Els quadres represen-
ten les diferents unitats estrai-
gràfi ques i els nombres l’ordre 
que se’ls ha assignat. Com més 
petit és el número més amunt 
de la seqüència està la UE.

També es fa la secció transversal o secció estratigràfi ca, on es dibuixa, individualment, el 
perfi l de cada sector excavat i s’enumeren els diferents estrats.

En aquest gràfi c veiem l’estrat 
superfi cial o modern amb el 
número 1 i el més antic amb 
el número 5. Veiem també 
algunes de les relacions que 
hem dit anteriorment. L’estrat 
4 es sobreposa al 5, mentre 
que el 2 talla el 3 i ambdós es 
sobreposen al 4.

Gràfi c 1: matriu Harris.

Gràfi c 2: perfi l estratigràfi c.
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Aquest gràfi c representa una 
seqüència estratogràfi ca sen-
zilla, però hi ha jaciments amb 
seqüències molt més profun-
des i complexes com veiem en 
el gràfi c 3.

En aquest perfi l veiem que –apart de posar lletres a les UE enlloc de números- la UE I talla 
els estrats A i C i s’endinsa bastant al B. Tenim també la UE H que podria ser un objecte.

És important incloure matrius Harris i perfi ls estratigràfi cs per tal que algú que no és l’autor 
d’un text o d’una memòria pugui intrepretar bé el que s’està descrivint. De la mateixa 
manera, un perfi l sense text pot causar dubtes en l’interpretació, com passa en el cas de 
l’element H. Un altre fet que podem destacar d’aquest gràfi c és la aleatorietat amb la que 
s’han anomenat les UE i els estrats. Un clar exemple del valor de fer les coses per ordre.

EPÍLEG

L’estratigrafi a és l’eina que té l’arqueòleg per a ordenar i interpretar les seqüències 
temporals d’un jaciment. Cal afegir, però, que aquest ordre és relatiu. Sabem què va abans 
i què va després, però no de quina època és cada nivell. Per a això necessitem els mètodes 
de datació. D’aquests mètodes en parlarem a la propera entrega de la sèrie “Tècniques 
arqueològiques.”

Gràfi c 3: Perfi l complex
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LES CELEBRACIONS DE L’ONZE DE SETEMBRE
ANTONI TORRENT

PRÈVIES

La primera ressenya de l’onze de setembre surt al llibre Formació d’una identi-
tat, de Josep Fontana. 
Era l’any 1886... “quan España decadent com a conseqüència de la política centralista... 
quan per inspiració d’Almirall és celebraria la primera celebració de l’onze de setembre, amb 
una missa en honor dels patricis que moriren en defensa de la pàtria catalana celebrada a 
Santa Maria del Mar, que havia acollit al seu cementiri, al Fossar de les moreres, part de les 
víctimes de la resistència”.

El Pla Cerdà. Un segle i mig després de la destrossa de Barcelona per les tropes bor-
bòniques, els barcelonins estrenen un gran projecte de ciutat: el Pla  Cerdà, conegut com 
l’Eixample, que comporta un enorme canvi social, comercial i laboral a la pròpia Barcelona 
i a la Catalunya interior.
 
Barcelona 1888. L’Exposició Universal, ubicada a l’actual parc de la Ciutadella, zona 
arrasada el 1714. Aquest projecte és conseqüència de l’esperit renovador demostrat en el 
desenvolupament de l’Eixample. Aquest pla tan innovador per a Barcelona comporta grans 
obres i serveis.
 
1.- Rehabilitar el barri de la Ribera, dins del qual s’ubica l’exposició i els edifi cis de serveis 
annexos. 

2.- La primera instal·lació elèctrica de Barcelona a la zona de la Rambla i del passeig de 
Colom on hi havia un hotel de tres plantes per allotjar tres-centes persones, que es construí 
en tres mesos. Sí, sí, en tres mesos, però s’enderrocà pocs mesos després d’acabada la fi ra. 

3.- Obres importants que afecten al tema present: 
- Construcció del monument  i del  passeig  de Cristòfol Colom, accés principal a l’Exposició.
- La cafeteria i el restaurant de la Fira, que actualment és el Museu de Geologia.
- L’Arc de Tríomf i el monument a Rafael Casanova.
- Palau de les Belles Arts. A la cantonada de passeig de Lluís Companys i el passeig de 

Pujades, avui ocupat per una secció dels jutjats de Barcelona. 
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Les ressenyes deien: “Es uno de los salones más vastos y elegantes que nuestra ciudad 
encierra, y responde admirablemente al objeto con que fue construido, que no es otro que 
el de celebrar en él grandes fi estas artísticas, musicales, literarias y de todos los géneros 
que se ofrezcan.” 

Nota. El 1938 fou bombardejat per l’aviació italiana.

Ja tenim emplaçat el primer monument a Rafael Casanova, molt proper a l’Arc de Triomf, 
obra de l’escultor Josep Llimona i pedestal de l’arquitecte Alexandre Soler. Aquí romangué 
durant uns quants anys, amb un sol rètol: “Rafel Casanova”.

Durant vint-i-cinc anys i tenint en compte l’impuls del català propiciat pels primers clàssics 
i pels components de Les Bases de Manresa, els ciutadans van adquirint consciència de la 
càrrega política i social del monument. A poc a poc, sorgiren entitats de caràcter naciona-
lista i religiós decidides a retre homenatge al protagonista del monument. 

PRIMERES CELEBRACIONS POPULARS DE L’11 DE SETEMBRE 

11 de setembre de 1906 (dimarts). Varios catalanistas han visitado al gobernador civil 
para manifestarle que hoy irán varias comisiones, en diferentes horas, á depositar coronas 
en la estatua de Casanova, para honrar la memoria de los que sucumbieron el 11 de sep-
tiembre de 1714 defendiendo las libertades de Cataluña.

La sociedad Aplech Catalanista República irá á las siete de la mañana á dejar fl ores al pie 
de la referida estatua, y por la noche, á las diez, celebrará una velada conmemorativa de 
la indicada fecha.

En la iglesia dé los Santos Justo y Pastor se dirá una misa, á las ocho de la mañana, en 
memoria de los héroes de Barcelona en 1714. Dicho acto religioso se debe á la iniciativa 
de varias señoras.

Quan la nota fa referència que l’acte és a iniciativa de varias mujeres, crec que té un sentit 
polític. L’any següent l’homenatge tingué un gran ressò.

Nota. Aquest any se celebra a Barcelona el primer Congrés Internacional de la Llengua  
Catalana, amb gran interès nacional i internacional. De cinc mil sol·licituds, sols se’n pogue-
ren inscriure 3.000. A banda dels procedents de Catalunya, se n’hi inscrigueren del País 
Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, de l’’Alguer, de Budapest, de Praga, de 
Copenhaguen, de Dresden... El català hi quedà perfectament defi nit i les conclusions es 
publicaren els anys 1907 - 1908. 
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12 de setembre de 1907 (dijous). Las sociedades nacionalistas de esta región conmem-
oraron ayer el aniversario de la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, llevando 
coronas á la estatua del Conceller en cap Rafael de Casanova, que existe en el Salón de 
San Juan.

Desde primeras horas de la mañana, la estatua de Casanova apareció materialmente cu-
vierta de fl ores y coronas, siendo menester colocar las que después iban llevando, en dos 
postes contiguos.

Las distintas comisiones de entidades y centros autonomistas que llevaban las coronas, 
eran recibidas con aplausos por un grupo que allí había estacionado.

A las doce de la mañana el número de coronas depositadas pasaba de sesenta, la 
mayoria de fl ores naturales, algunas de metal y una de porcelana; de todas ellas pendían 
lazos con los colores de la bandera catalana y dedicatorias á Casanova y á los héroes 
defensores de Barcelona.

En dicho sitio había un piquete de agentes de seguridad que no permitían que los curiosos 
permaneciesen parados.

Él gobernador civil, señor Ossorio, estuvo por la mañana y por la tarde en el Salón de San Juan.

A las diez y media de la mañana llegó al indicado Salón una sección de guardia civil 
de caballería, que ayudó á los agentes de seguridad en la tarea de evitar la formación de 
grupos, lo cual dio origen á que se formularan algunas quejas.

Parte del público se trasladó al Palacio de Justicia, en donde á la sazón se hallaba el 
gobernador con objeto de protestar de que no se les permitiera permanecer en el Salón 
de San Juan.

El señor Ossorio manifestóles que no quería se efectuasen manifestaciones que pudieran 
producir una alteración del orden.

Mientras esto sucedía, otro grupo se había dirigido á las Casas Consistoriales para pro-
testar á su vez ante el alcalde, quien les contestó que transmitiría la queja al gobernador, 
puesto que la resolución del asunto era de competencia exclusiva, de la autoridad civil. En 
la plaza de San Jaime quedó un retén de guardia civil de caballería.

Por la tarde, en el Salón de San Juan hubo algunos incidentes entre paisanos, que afor-
tunadamente no adquirieron importancia.
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En los centros autonomistas durante todo el día de ayer las banderas estuvieron coloca-
das á media asta.

Por la mañana, en la iglesia de los Santos Justo y Pastor se rezó una misa con ofertorio 
en sufragio de los que perecieron en 1714 defendiendo la ciudad. Después se pronunció 
un sermón y terminó la fi esta religiosa con besamanos á la Virgen de Montserrat. El templo 
estaba lleno de fi eles.

Por la noche una comisión del «Aplech Autonomista», del Arrabal (distrito quinto), presidida 
por el concejal señor Peris, visitó al alcalde accidental para interesar la traslación de 
la estatua de Casanova al cruce de la calle de este nombre con la de las Cortes 
Catalanas ó con la Gran vía Diagonal, construyendo un pedestal adecuado, y colocando 
en el del paseo de San Juan que quedaría vacío la estatua de otro catalán ilustre. El señor 
Bastardas ofreció trasladar la petición á las comisiones municipales correspondientes.

13 de setembre de 1907 (divendres). Los vecinos de la calle de Casanova y contiguas 
recogen fi rmas para reiterar al Ayuntamiento la petición de que se traslade la estatua del 
conceller Casanova.

Son en mayoría quienes creen mejor para el emplazamiento de la misma el cruce de dicha 
calle y la Diagonal.

Nota. El 1908 i 1909 no es troba cap ressenya. Motius: La Setmana Tràgica, la derrota de 
Solidaritat Catalana i la victòria lerrouxista.

10 de setembre de 1910 (dissabte). La Fundació de la Lliga demana que es publiqui la 
nota següent:

La junta directiva de la Lliga Regionalista, siguiendo la costumbre tradi-
cional de honrar la buena memoria de los mártires de 1714, se reunirá en su 
local social mañana domingo, á las diez de la misma, para ir á depositar una 
corona al monumento de Rafael de Casanova.

La junta ruega á todos los señores socios que quieran acompañarla en tan 
patriótico acto, se consideren por la presente noticia convocados é invitados, 
concurriendo al mismo a la hora y sitio indicados.

La Agrupación Excursionista nos comunica, á su vez, que conmemorará di-
cha fi esta con un banquete en Vallvidrera.
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S’institueix la Unió Federal Nacionalista Republicana.

12 de setembre de 1911 (dimarts). En la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor 
se celebró ayer mañana la misa costeada por la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de 
Montserrat, en sufragio de las víctimas del 11 de septiembre de 1714. Asistieron al acto 
numerosas representaciones de entidades catalanistas y gran número de fi eles Siguiendo 
la costumbre de los años anteriores, fueron también en gran número las comisiones de 
sociedades catalanistas que fueran al Salón de San Juan para depositar coronas en la 
estatua del Conceller en cap Rafel de Casanova, viéndose con tal motivo muy concurrido, 
durante todo el día, el sitio donde está emplazado el referido monumento.

A fi n de garantir el orden las autoridades adoptaron algunas, precauciones prestando ser-
vicio en el Salón de San Juan, varias parejas de seguridad y agentes de vigilancia. 

Por fortuna no ocurrió incidente alguno de importancia; únicamente á eso de las cuatro 
de la tarde, dos jóvenes sostuvieron una discusión llegando á las manos y repartiéndose 
algunos mogicones. Ambos fueron detenidos por la policía, siendo conducidos á la. del-
egación donde permanecieron hasta las seis de la tarde, en cuya hora fueron puestos en 
libertad, después de dar parte de lo ocurrido al juzgado municipal.

12 de setembre de 1912
Como en años anteriores, las elementos autonomistas de todos los matices conmem-
oraron la fecha del 11 de Septiembre de 1714 depositando numerosas coronas en la 
estatua erigida en el Salón de San Juan al conceller en cap  Rafael de Casanova, que en 
dicho día fue herido mortalmente al defender á Barcelona contra las tropas de  Felipe V. El 
homenaje fue organizado por la «Lliga Regionalista.»

NOTA. No és veritat que fos ferit de mort. El van ferir en una cama, es va curar i va 
exercir d’advocat qui-sap-los anys. 

10 de setembre de 1912. En conmemoración: del 11 de septiembre de 1714, la «Lliga 
Regionalista», de Gracia,depositará, mañana miércoles, una corona en la estatua del 
preclaro patricio Rafael de Casanova.

11 de setembre de 1912 (dimecres). En virtud de haber sido rechazada en la última 
sesión municipal una proposición urgente, en la que se pedía al Ayuntamiento que se 
asociase á la conmemoración de la fecha del 11 de Septiembre de 1714, una comisión 
de representantes de las minorías regionalista, nacionalista concurrirá al expresado acto, 
depositando en la estatua de Rafael de Casanova una corona, costeada por suscripción 
entre los individuos que de ellas forman parte.
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11 de setembre de 1912 (diumenge). La Lliga Regionalista que este año ha cuidado 
de la organización de la conmemoración del 11 de septiembre, participa á todas las enti-
dades que mandaron coronas á la estatua de Rafael de Casanova, que pueden pasar por 
el local social de la misma, á recoger los lazos que adornaban dichas coronas, todos los 
días, desde las nueve de la. Mañana á las siete de la tarde.

12 de desembre de 1912 (dijous). ULTIMAS NOTICIAS. En el Apolo se verifi có anoche 
una velada teatral en conmemoración del 11 de septiembre de 1714, á benefi cio de la 
Asociación Benefi cencia Catalana y Escolas Catalanas.

Se pusieron en escena el drama de Ferrer y Codina  Un jefe de la Coronela, y el 
monólogo de don Ángel Guimerá  Mestre Olaguer siendo muy aplaudidos los autores que 
los interpretaron, por el numeroso público que asistió á la función.

A la salida, que fue cerca de la una de la madrugada, la mayoría de los concurrentes 
se dirigieron á la Rambla por la calle del Conde del Asalto. Algunos entonaron Els Se-
gadors, y entonces la policía les cortó el  paso, colocándose en fi la de parte á parte de 
la calle. Cesaron los cantos, y en vista de ello, la fuerza, pública ya no se opuso al paso 
de la gente, que poco á. poco reanudó su marcha hacia la Rambla; pero al llegar frente 
al domicilio social de la Unión Catalanista entonaron de nuevo el citado himno, dando 
ocasión á que; interviniese otra vez la policía, más activamente que la vez anterior, di-
solviendo los grupos Entonces los que los formaban se dispersaron, unos por las calles 
afl uentes á la del Conde del Asalto y otros hacia la Rambla, que lograron atravesar, 
reuniéndose en la calle de Fernando. Desde allí, en número de unos 200, repartidos en 
varios grupos, se dirigieron al Salón de San Juan, pasando por la plaza de San Jaime, 
calle de Jaime I, plaza del Angel y calles de la Boria, Carders, Corders y.Portal Nuevo. 
Durante el trayecto no se reprodujeron los cantos.

Ya en el Salón de San Juan se reunieron al pie de la estatuía de Casanova, y allí cantaron 
varias estrofas de los Segadors, terminadas las cuales se disolvieron á la primera indi-
cación de una pareja de seguridad de caballería.

A la una y media de la madrugada había terminado todo, recobrando aquel paseo el as-
pecto solitario y silencioso que habitualmente tiene á tal hora.

12 de setembre de 1913 (divendres). Domingo del que es patrono el alcalde de Bar-
celona. A las diez de la mañana de ayer salió de las Casas Consistoriales, precedida 
de una pareja de la guardia municipal montada, con uniforme de gran gala, la comisión 
del Ayuntamiento, compuesta de los señores Matons, Pafi ella, Muntañola y Martorell, di-
rigiéndose al Salón de San Juan para depositar una corona en el pedestal de la estatua 



69

del conceller en cap Rafael de Casanova. Los referidos concejales iban en un lado, y en 
otro una corona, de metal, simulando una rama de laurel, que ha sido construida en los 
talleres municipales.

11de setembre de 1913
En el local del «Centre d’Unió Federal Nacionalista de la barriada de Pueblo Seco, se 
celebró anoche el  anunciado mitin organizado por la Juventud Germinal  pera conmemo-
rar la fecha del 11 de septiembre  asistió regular concurrencia.

Presidió el acto el señor Layret, e hicieron uso de la palabra el presidente de la entidad 
organizadora, Sr. Sans Vaqué, y los señores Casas Briz, Bertran, Roig y Pruna y Layret, 
siendo todos ellos, y espcecialnte los dos últimos, aplaudidos con entusiasmo.

Al terminar el mitin, y con motivo de un suelto que insertó ayer La Publicidad, se entabló 
una viva discusión entre el propagandista señor Beltran y el  redactor  aquel colega señor 
Coll desarrollandose una escena violenta que terminó merced á la intervención de varios 
de los concurrentes.

Después éstos, divididos en dos grupos, fueron  al Arco del Triunfo para depositar en la 
estatua de Rafael de Casanova una corona ofrendada por la Joventut  Germinal y un ramo 
de fl ores de la «Joventut Sang Nova.

Las comisiones fueron recibidas con aplausos por un grupo que rodeaba la estatua, en la cual 
había depositado ya un gran número de coronas. Sucesivamente fueron llegando otras comi-
siones de autonomistas con análogas ofrendas, siendo todas ellas recibidas con aplausos.

Antes de la una de la madrugada la estatua de Casanova estaba completamente cubierta 
de coronas y ramos. Algunos individuos repartían diversas hojas de propaganda y home-
naje á Rafael de Casanova.

En el Arco del Triunfo la autoridad gubernativa había adoptado algunos precauciones, perma-
neciendo apostadas en aquel sitio algunas fuerzas de orden público de infantería y caballería.

Durante toda la noche permanecieron grupos, aunque no muy numerosos, al pie de la 
estatua del homenajado canceller en cap de Barcelona. A la una de la madrugada había 
unas veinte coronas en la estatua.

Esta mañana, á los ocho y media, saldrá de su local social, Cazadors, 4, el Consejo direc-
tivo de la Associació Racionalista Catalana, con los asociados que gusten de acompañarle 
a depositar una corona en la estatua de Casanovas.
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El Casal Nacionalista Martinench se reunirá á las seis y media de la tarde para ir en cor-
poración á depositar una rama de pino en la mencionada estatua.

Por la noche, á las once, se celebrará en el teatro Apolo la anunciada velada para con-
memorar la fecha del 11 de septiembre de 1714, poniéndose en escena las obras Jordi 
Erin, Els Segadors de Polonia, Mestre  Olaguer y ¡Vía fora lladres!

BICENTENARI DEL 1714

 Una gran fi ta per als catalans
- Constitució de la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència d’Enric Prat de la Riba.
- Pacte de Sant Gervasi: pacte entre lerrouxistes i republicans catalanistes.
- Creació d’Esquerra Catalanista.
- Expansió de l’economia catalana en aprofi tar la no-bel·ligerància de l’Estat espanyol.
- Biblioteca de Catalunya. Es crea a Barcelona l’Escola del Bosc, dirigida per Rosa Sensat.
- Època daurada del cinema català.

Efemèride celebrada per tot el país, però especialment ressenyada pels report-
ers de Barcelona

La manifestación que realizan todos los años los. elementos catalanistas pora conmemo-
rar la fecha del 11 de septiembre, ha revestido éste mayor importancia, debido a traslado 
de la estatua de Rafael de Casanova desde su antiguo emplazamiento en el Salón de San 
Juan, junto al Arco del Triunfo, al cruce de la calle de Ali Bey, con la Ronda de San Pedro, 
donde cayó herido gravemente el último conceller en cap de Barcelona, y á coincidir el 
acto con la entrega al Ayuntamiento, por el Centre de Dependents del Comerç i de la 
Industria, de un bandera catalana que, según acuerdo consistorial, ha de izarse los días 
festivas y en determinadas solemnidades en la fachada gótica de la Casa de la Ciudad.

Al igual que en años anteriores, desde última hora de la noche anterior empezaron á lle-
gar al nuevo emplazamiento de la estatua  que descansa sobre un basamento de ladrillo, 
comisiones de entidades catalanistas, portadoras de coronas, habiéndose constituido á 
las seis de la mañana de hoy en aquel punto la comisión encargada de recibirlos, que 
pertenece este año á la «Unió Catalanista.»

A las once de la mañana se trabajaba en la colocación de la estatua, cuyo andamiaje fue re-
tirado poco después, por orden del concejal señor de Riba, á petición de varias comisiones.
Al descubrirse la estatua se cantó Els Segadors en medio de grandes aplausos, repitién-
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dose el himno al depositar varias de las coronas. El señor Martí Juliá y don Ángel Guimerá, 
que se hallaban presentes, fueron ovacionados.

A las once y medía llegó en carruajes, precedida de batidores de la guardia municipal, la 
comisión del Ayuntamiento, compuesta de los tenientes de alcalde y concejales señores 
Roses, Matons, Muntañola, Abadal, Tarrés, Segura, Serra, Serrat, de Riba, Puig y Alfonso, 
Rita, RipoII, de Fortuny, Pañella y NoIIa y el secretario accidental del Ayuntamiento señor 
Planas, uniéndoseles el diputado provincial señor Puig y Cadafalch, que ostentaba la rep-
resentación del .señor Prat de la Riba. 

La corona, que está formada por ramos de laurel y dalias y ostenta en las cintas los col-
ores de la bandera catalana y una dedicatoria, iba en un coche adornado y fue colocada 
en la parte central de la estatua. El señor Roses, en nombre del Ayuntamiento, y el señor 
Puig y Cadafalch, de la Diputación Provincial manifestaron su adhesión al acto  y el señor 
Guimerá, cediendo á las reiteradas instancias del público, dijo también algunas palabras 
alusivas á la fecha que se conmemoraba.

Al llegar la comisión y al retirarse fue saludada con aplausos y vivas a Cataluña, contándose 
Els Segadors.

Desde las doce la banda municipal tocó varias composiciones de aires catalanes y sardanas.

El número de coronas, ofrenda de entidades catalanistas, periódicos y particulares, era tan 
grande que cubrían materialmente la estatua.

A la una y media de la tarde, en medio de atronadores aplanaos, fue sacada del Centre Auton-
omista de Dependents, donde se habían congregado nutridas representaciones de numerosos 
centros y sociedades, la bandera catalana que aquella entidad regala al Ayuntamiento. Dicha 
bandera fue colocada en un coche tirado por dos caballos, organizándose la comitiva que, pre-
cedida de una pareja de la “guardia municipal” montada, se dirigió á las Casas Consistoriales, 
pasando por las Ramblas de Santa Mónica y Capuchinos, calle de Fernando y plaza San Jaime. 
Durante el trayecto se dieron vivas á Cataluña, que eran acogidos con salvas de aplausos.

La comisión fue recibida en el salón de Ciento por el alcalde accidental señor Pica y los 
concejales señores Muntañola, Rípoll, Puig y Alfonso, Pañella, Segura, de Fortuny, Ma-
tons,  Rita, Serra, de Riba, Nolla, Bofl ll, Matas Tarrés y Andreu.

El señor Puig y Esteve, presidente del Centre Autonomista, pronunció un discurso en 
catalán, ofreciendo al Ayuntamiento la bandera. El iniciador de la idea fue el señor Segarra 
y Cendra, las aplicaciones dé hierro forjado que fi guran en el asta los dibujó de artista 
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señor Yance, habiendo sido tejida en riquísima estofa de seda por la corporación del Arte 
Mayor de la Seda, habiendo sido costeada por suscripción popular, á la qua  han con-
tribuido con la cuota única de diez céntimos las personas cuyas fi rmas aparecen en un 
álbum, que el Centre Autonomista regala; también al Ayuntamiento.  

El discurso del señor Esteve fue acogido con aplausos y vivas á Cataluña.

Restablecido el silencio, el alcalde accidental, señor Pich, después de manifestar, en nom-
bre de la ciudad, que agradecía el obsequio, añadió: “Recibo la Bandera que ondeará al 
lado de la española, que recoge también en sus pliegues el amor de los catalanes que 
quieren ver á Cataluña unida con lazos de fraternal amor á las demás regiones españolas 
y rica y próspera.”

El señor Pich fue también muy aplaudido. Seguidamente el alcalde accidental y demás 
concurrentes, se trasladaron á uno de los ventanales de la fachada gótica que da á la calle 
de la Ciudad, donde fué izada.

A Moià 

Conforme ya tenemos anunciado, la villa de Moya celebrará el próximo día 13 del actual 
grandes actos al objeto de glorifi car al héroe de 1714 y último Conceller en Cap de Bar-
celona, don Rafael de Casanova.

A este fi n el Ayuntamiento de esta villa, puesto de acuerdo con las principales entidades 
con el entusiasmo de todo el vecindario, tiene acordado celebrar los siguientes actos:
Por la mañana, á las nueve. Solemnes ofi cios  en sufragio del alma del ilustre patricio, 
en la iglesia parroquial.

A las diez: bendición y colocación de la primera piedra del monumento que se erigirá por 
suscripción popular en una de las principales plazas dé la villa.

A las diez y media: descubrimiento de una artística lápida en mármol gris, con la cual se 
dará el nombre de Carrer d’En Rafael de Casanova

Es una de las más importantes calles. Acto seguido, distinguidos oradores de esta capital, 
harán uso de la palabra para poner de relieve la personalidad del glorifi cado y su signifi -
cación en el histórico sitio de Barcelona en 1714.

Tarde y noche. Grandes funciones teatrales y veladas en los Casinos y Centros recreati-
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vos. Con entusiasmo han sido acogidos tan patrióticos festejos, por lo que auguramos un 
lisonjero día para la hermosa villa de Moya, que tan patrióticamente sabe honrar la me-
moria de uno de sus más ilustres hijos, dando así una nueva prueba de civismo y cultura, 
dignos de imitación.

1915 Primer aniversario del 11 de septiembre
Ayer continuó la colocación de coronas y ramos de fl ores en el pedestal de la estatua del 
conceller Rafael Casanova. De recibir y ordenar las coronas, ofrenda de las entidades 
regionalistas y nacionalistas, se encargó una comisión de la Liga Regionalista, presidida 
por el secretario de la citada entidad, don Femando Aguiló, procediendo a colocarlas fun-
cionarios del Ayuntamiento.

Para celebrar la fi esta ondeó en la fachada de las Casas Consistoriales, recayente á la 
calle de la ciudad, la bandera catalana y en la de la plaza de San Jaime la española, y en 
la Diputación la bandera española en la plaza de San Jaime y la catalana en la calle del 
Obispo.

En los centros regionalistas y nacionalistas ondeó la bandera catalana. Entre las coronas 
colocadas fi guran las de las siguientes entidades: 

Centro Autonomista Catalán de San Gervasio - Gent Nova de Badalona - Centro de U. 
P. N. R. de Barcelona, Agrupación Nacionalista Republicana – Centre Cátala de Arenys 
de Mar, Ateneo Obrero de distrito segundo - Patufet, Escolas del distrito segundo - Bib-
lioteca Nova - Fomento Republicano Catalán - Unió Catalanista – Renaixement - La Nació 
- Casal Nacionalista del sexto distrito - Centro N. R de Gracia - Centre Cátala del distrito 
primero - La Coronela - Grup Catalanista - Joventud Catalanista - Ateneo Republicano 
Catalán del distrito segundo - Casino de Sans - Ateneo Democracia - Centro de Folklore 
– Ateneo Obrero del distrito tercero, Orfeón El Canigó - Foment Cátala de Ripoll - Ven 
Comarcal - Catalanes de Gerona - Juventud N. R  Asociado Catalanista de Gracia - 
Centro NR del distrito séptimo - Els Segadors – Esbart Cabala de Dansaires, La Veu de 
Catalunya - Grup Excursionista de Catalunya – Estudiantes de Bellas Artes - Agrupació 
Excursionista de Catalunya - Carmen Jover, Orfeó Graciench - Catalanes de Chile - Lliga 
Regionalista de Barcelona - ídem de Gracia, Juan Puig, Baldomero Borrell - Centre Au-
tonomista de Dependentes del comerç – Grup Republicá Cátala - Casáls Catalanistas de 
los distritos segundo, tercero y quinto - Cooperativa Mutual Catalana - Grup Feminista del 
distrito segundo - Escola Mossen Cinto - Asociación Catalana de Benefi cencia - Fomento 
Autonomista Catalán - Agrupación Fomento de la Sardana de Mataró - A la memoria de 
Luis Manau Avellanet - Bloque Republicano Autonomista – Asociación Protectora de la 
Enseñanza de San Martín - Escuelas del sexto distrito - Juventud Escolar Catalanista - 
Ateneo Democrático Regionalista de Pueblo Nuevo - Grupo Estacaire - Asociación Cat-



74
LES CELEBRACIONS DE L’ONZE DE SETEMBRE

alana del distrito quinto - Centro Regionalista de Badalona - Grupo de socios del Ateneo 
Enciclopédico Popular – Hermanitas Grant, Niuada Catalana - Asociación Nacionalista de 
Calella – Rocafort á Rafel de Casanova - á la memoria de Lluis Manau - Avellanet sense 
oblidar als belgues de 1914 y 1915 - Centro y Juventud de U F. N. P. del distrito tercero 
- Sang Nova de Badalona - Hermanos Désclos, niño Pepet Luis Vichy, Osvaldo Cardona 
– Escuela del Centro de la Sagrada Familia - María Segura  y otras.

A las doce y media llegó el Ayuntamiento en corporación, representado por el teniente 
de alcalde señor Matons y por los concejales señores Andreu y de Riba, el secretario del 
Ayuntamiento señor Planas y el jefe de la guardia urbana señor Ribé.

La comisión, que iba escoltada por una sección de batidores de la guardia municipal, con 
uniformo de gran gala, fué recibida con una salva de aplausos y vivas á la libertad de los 
pueblos.

Después de haberse procedido á la colocación de la corona, costeada por el Ayuntamiento, el 
señor Matons dirigió la palabra á los presentes, expresándose en estos términos:

«Catalanes: El Ayuntamiento de Barcelona, consecuente con su criterio de recordar á los 
hombres que fueron siempre fi eles guardadores de las tradiciones de la tierra, ha venido 
hoy á colocar una corona al pie del monumento de quien se puso á la cabeza de los que 
años atrás lucharon contra la tiranía.

Hemos de honrar siempre á los hombres que dieron su sangre por defender la libertad 
del pueblo catalán. El pueblo que honra á sus héroes, se honra á si mismo, y no seríamos 
dignos de la estima de nuestros semejantes si no lo hiciéramos así. Hagámoslo, pues, 
siempre con el mismo entusiasmo. El día de hoy recuerda la libertad perdida y fortalecidos 
con este recuerdo pensemos en gozarla más adelante.»

En nombre de la comisión organizadora del homenaje contesto á las frases del señor Matons, 
el señor Agulló, quien, después de agradecer la cooperación del Ayuntamiento al acto que 
se celebraba, hizo votos para que si de la gran guerra europea han de resurgir las 
nacionalidades, quede bien defi nida la nacionalidad de Cataluña.

Los discursos de los señores Matons y Agulló fueron recibidos con aplausos y aclama-
ciones, entonando algunos los Segadors.

Poco después se retiró la comisión del Ayuntamiento, quedando todavía numeroso públi-
co en las inmediaciones del monumento. Aunque muchos se fueron retirando, el desfi le 
no se hizo con gran rapidez, como en casi todas las aglomeraciones de gente, y la policía 
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al intentar apresurarlo tuvo que sostener algunos choques, que dieron origen á numerosos 
altercados.

Entonces se dio un toque de atención, maniobrando la guardia de seguridad de caballería y 
simularon una carga los agentes de vigilancia, algunos de los cuales, llevados de un ardor 
injustifi cado en aquellos momentos, repartieron bastantes palos. El público se dispersó en 
seguida, formulando acerbas protestas contra la conducta de la policía.

También fue disuelto un grupo que se dirigía por la Ronda da San Pedro, por sospechar 
la policía que trataba de ir en manifestación á la plaza de Cataluña.

A consecuencia de estos sucesos fue detenido un joven, pero por la noche el gobernador 
ordenó su libertad.

8 de setembre de 1916 “Nuestro ínclito Ayuntamiento, que tenia el jueves sobre el tapete 
cuestiones de importancia para la ciudad, dedicó cuatro horitas á discutir, sin llegar á una 
avenencia, el carácter que había de tener el acto de colocar el lunes una corona al pie de 
la estatua de Rafael de Casanova.

“Pero, menos mal que paralelamente a la estéril discusión política se desarrolló otra que 
puede contribuir á evitar una plancha de las que perduran, pues se trata de la inscripción 
que se ha grabado en el nuevo pedestal de la estatua, uno de los concejales, advirtió la dif-
erencia que hay entre la leyenda que supone que el Conceller en Cap sucumbió abrazado 
á la bandera en el asalto contra el baluarte de San Pedro el 11 de Septiembre de 1714 y la 
Historia, que dice que moría algunos años después.

“Se pidió conocer los términos exactos de la inscripción, y por sí ó por no pudiese contener 
inexactitudes 6 alusiones molestas para determinado partido de los que fi guran sumados al 
homenaje, se acordó que en el acto de celebrarse aparezca cubierta con un paño la inscripción, 
y así continúe hasta que sobre ella haya recaído acuerdo del Consistorio.
“Bien. Esta vez el Ayuntamiento ha sido previsor, aunque más lo hubiera sido en acordar 
los términos defi nitivos antes de esculpirse.

“Porque, pase que sea esta una tontería, aunque sea en plena sesión; que mas importa al 
mundo?  Que se escriba una majadería, pase también; ¡se escriben tantas! Pero que se 
esculpan ó graben en piedra...

“Así nos evitamos que la estatua de Rafael de Casanova se parezca al famoso panteón 
erigido a la memoria de un prócer, en el cementerio de su pueblo nata.
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8 de setembre de 1916 (divendres). 
La fi esta del 11 de septiembre
Seguidamente se da cuenta de la siguiente proposición urgente, suscrita  por los señores 
Duran y Ventosa, de Riba, Bofi ll, Puig de la Bellacasa, Balañá, Vila Marteges Rovira y 
Grané, que en la sesión anterior había quedado pendiente de debate, para discutirla  
después del despacho ofi cial.

Que el Ayuntamiento, como en años anteriores, asista en corporación al acto de colocar 
una corona el día 11 de septiembre próximo en la estatua de Rafael de Casanovas in-
virtiéndose en la adquisición de aquélla, igual cantidad que en otras ocasiones., con cargo 
á la consignación de imprevistos.

Que asista al acto la banda municipal.

A dicha proposición se presenta una enmienda que fi rman los señores Vega, Cardó, Pagés 
y Munné, concebida en los términos siguientes.

1.° Que el Ayuntamiento, en atención á la característica de defensor de  la autonomía mu-
nicipal que se ha dado a la fi gura de Rafael de Casanovas, asista en corporación al acto 
de colocar una corona, el día 11 del actual, al pie de su estatua, invirtiéndose en la ad-
quisición de aquélla, igual cantidad que en años anteriores, con cargo á Ja consignación 
de imprevistos.

2º. Que asista al acto la banda municipal.

3.° Que á fi n de dar mayor realce al carácter ciudadano que dicho acto ha de ostentar, 
se ruegue al alcalde se sirva invitar al vecindario de Barcelona á que prescinda de toda 
manifestación partidista que en años anteriores ha restado importancia al homenaje que 
se trata de tributar.

El señor Bofi ll y Matas en nombre de los fi rmantes de la proposición dice que éstos no 
aceptan la enmienda.

El señor Vega y March hace uso de la palabra con objeto de defender la enmienda, 
doliéndose de que antes de conocer las razones en que se apoyan para presentarla, el 
señor Bofi ll y Matas, en nombre de los fi rmantes de la proposición, haya manifestado que 
éstos no la aceptan Dice que el objeto de la enmienda es que el homenaje que se trata de 
tributar á Rafael Casanovas, tenga carácter eminente-mente ciudadano para que puedan 
asociarse á él todos los barceloneses, despojándola de toda signifi cación partidista. 
Acaba diciendo que á su juicio, la fi gura simbólica de Casanovas resultará más grande si 
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se le considera como encarnación de los ideales de la ciudad que personifi cando en él las 
aspiraciones de un partido político. El Sr. Matas dice  que los fi rmantes de la proposición 
no pretenden dar al acto, dignifi cación partidista sino que se tribute á Rafael de Casanova 
un homenaje en la misma forma que se ha hecho en años anteriores.

Después dió manifestar, comentando unas palabras del señor Vega, quien había califi cado 
de más ó memos auténtica la fi gura de Casanovas afi rma que todos los personajes his-
tóricos tienen su leyenda, y hace que  los regionalistas no ven únicamente en el famoso 
conceller en cap al defensor de la autonomía municipal, sino que lo consideran como 
una personifi cación de los ideales renovadores del catalanismo, que explica ex-
tensamente…

Declara que lo que se propone en la enmienda de invitar al pueblo barcelonés á que se 
asocie al homenaje, absteniéndose de manifestaciones partidistas, constituye una coac-
ción y tiende á empequeñecer el acto.

Acaba manifestando que, por las razones expuestas los fi rmantes de la proposición, se 
ven en la imposibilidad de aceptar una enmienda que desvirtúa el sentido de aquélla.

Rectifi can los señores Vega y March y Bofl ll  y Matas, insistiendo en las manifestaciones 
que habían hecho anteriormente. Interviene el señor Vila y Marieges, quien se muestra 
partidario de que se  busque una fórmula de avenencia encaminada á evitar que un partido 
determinado monopolice el amor y las cosas de Cataluña y que se convierta en político un 
homenaje que debe ser exclusivamente patriótico.

Para que los fi rmantes de la proposición puedan ponerse de acuerdo con  los de la en-
mienda, se suspende la sesión y al reanudarse ,los señores Vega y March y Bofi ll y Matas 
manifi estan que no han podido encontrar una fórmula de conciliación.

En vista de ello, el presidente pone á votación la enmienda, que es desechada por 27 
contra 16 votos.

Explica su voto el señor Martí y Ventosa, y el señor Rocha que en su manifestación hace 
notar que ha incurrido en un error histórico al suponer que sucumbió en el asalto abrazan-
do á la bandera, pues, como todo el mundo sabe, murió algunos años después.

Y, a propósito de la inscripción que fi gura : en el nuevo pedestal de la estatua de Casano-
va, se promueve un debate en el que interviniesen los señores Callen, Roclia y Vega, Bofi ll 
y Matas y Duran. Los tres primeros piden al alcalde que se de cuenta al Consistorio de los 
términos en que está redactada la leyenda que fi gura en dicho pedestal.
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El señor Vega invita además al señor Bofi ll y Matas á que explique, según ofreció la sig-
nifi cación que tiene para los regionalistas la fi gura de Rafael do Casanovas.

El señor Bofi ll y Matas contesta al señor Vega y March en un brillante discurso, en el 
cual hace alardes de sus conocimientos históricos. Dice que Rafael Casanova es en 
primer lugar un héroe catalán y en segundo término personifi ca el amor de nuestro pueblo 
á sus libertades, detestadas por el absolutismo. Además, para los regionalistas, Rafael 
Casanova, tiene otra signifi cación la nacionalista, que encarnó luego en el cronista Ramón 
Muntater. Acaba diciendo que el ideal de los regionalístas  es más amplio que el de los 
catalanes en 1714, pues aspiran á que Cataluña vea reconocida su plena personalidad y 
pueda desenvolverse libremente.

(Ocupa la presidencia el señor Puig y Alfonso). El señor Dessy interviene, para pedir que 
se lea la inscripción.

Le contesta el señor Duran, quien manifi esta que al discutirse los sucesos ocurridos en 
Gerona, á pesar de tratarse de una materia muy .delicada, los regionalistas consignaron 
en el preámbulo de su proposición, los motivos en que la fundaban.

Dijo que lamentaba que los radicales no quisieran sumar su voto á la proposición del 
homenaje, pero que en cambio tenía la satisfacción de que la fi rman los representantes de 
todos los sectores de la política catalana.

El señor Rocha se muestra extrañado de que los .representantes de la minoría tradicio-
nalista suscriban una proposición que resulta ofensiva para la memoria de Felipe V el 
fundador de la dinastía borbónica.

Se refi ere á la leyenda de Casanova, recordando que en un artículo que publicó el ór-
gano de los nacionalistas fi rmado por el señor Pous y Pagés, protestaba éste enérgica-
mente contra los que consideraban al celebre Conceller en cap como la personifi cación 
de Cataluña.

Prueba de que se trata de un mito moderno, es que al señor Darán y Ventosa, la primera 
vez que fué concejal, en los cuatro años que ejerció el cargo, no se le ocurrió la idea de 
glorifi car la fi gura de Rafael Casanova.

El señor Vila y Marieges, dice que el asunto está sufi cientemente discutido, lamentando 
que, con la infracción de la ley municipal, el Ayuntamiento pierda lastimosamente el tiem-
po en discusiones de carácter político.
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Interviene el señor Duran, quien, después de manifestar que lo de la inscripción no tiene 
nada que ver con el homenaje, dice podría acordarse que se dé conocimiento al Consis-
torio de la leyenda reformándola, en el caso de que la mayoría de él lo crea conveniente.

El señor Dessy propone que el día del homenaje esté tapada la inscripción del nuevo 
pedestal y que no sea descubierta hasta recaer acuerdo del Consistorio.

Así se acuerda y seguidamente es votada la proposición, que se aprueba por 26 Si contra 
13 No.

11 de setembre de 1916. “ULTIMAS NOTICIAS. Desde media noche comenzaron á 
llegar á la plazoleta que forma la Ronda de San Pedro con la calle de Ali Bey, donde se 
levanta la estatua de Rafael de Casanovas, nutridas comisiones de socios de entidades 
catalanistas acompañando los ramos y coronas que dedican al que fue conceller en cap 
en memoria del 11 de septiembre de 1714.

Tres empleados del municipio colocaban  las coronas por el orden de recepción en un 
armazón de madera cubierto de ramaje que sirve de fondo á la estatua.

Al llegar las comisiones eran aplaudidas por los grupos allí situados. 

13 de setembre de 1916 (dimecres). 

Mataró. Anoche en el local de la Agrupació Foment de la Sardana, se conmemoró la 
fecha del 11 de septiembre de 1714, dedicada á las víctimas y á don Rafael Casanova.
Durante el día, en los balcones de dicha sociedad, la bandera catalana y colgaduras anun-
ciaron la fi esta necrológica. Se leyeron, por la noche, trabajos en prosa y en verso, alusivos 
al acto y se representó el monólogo de Don Ángel Guimerà.

5 de gener de 1917 (divendres). Se da cuenta seguidamente de un dictamen de la 
Comisión de Fomento, sobre la mesa, en el cual se propone: que la leyenda que existe 
en la actualidad al dorso del nuevo pedestal de la estatua de Rafael de Casanovas, sea 
cubierta con una lápida en la que se grave la  inscripción siguiente: «Aquí caiguié ferit 
en Rafel de Casanova defensant la Patria.

El presidente de la Comisión señor de Riba, pide que se aplace la discusión del dict-
amen, para darle tiempo de estudiar las enmiendas presentadas al mismo.Accede á ello, 
el señor Colominas Masseras, guíen ruega al señor de Riba que con objeto de no de-
morar la resolución del asunto el aplazamiento sea lo más corto posible. Así lo aprueba 
el Consistorio.
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SÍNTESI DE LA RESTA DE DIADES DEL 11 DE SETEMBRE

De 1918 fi ns a 1924, es commemora la Diada; però cada any amb més restriccions. 
De 1925 fi ns a 1929, queda prohibida la celebració de la Diada (dictadura de Primo de Rivera)
De 1930 fi ns a 1938, sorgeix amb molta força la celebració, sobretot als inicis.
De 1939 fi ns a 1975, prohibida per la dictadura  franquista.  
Des de 1976, en planes interiors dos articles històrics d’escasses pretensions polítiques. 
Des de 1978, gran Diada reivindicativa amb el lema: Llibertat, Amnistia i Estatut d’Au-
tonomia.  

L’estàtua en el seu emplaçament 
inicial, al costat del’Arc de Triomf. 
A l’esquerra el Palau de Justicia. La Veterana revista de Montserrat, Serra d’Or, destaca el retorn del monument.
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El portaveu de Convergèn-
cia Democràtica de Catalu-
nya, grup que s’havia format 
dos anys abans. a l’interior 
descriu com serà l’acte de 
l’Onze de setembre, especi-
fi ca el nom dels oradors, ex-
plica que al fi nal es cantaran 
Els Segadors i convoca els 
militans ha assistir-hi, però 
no diu, perquè encara no se 
sabia, on es farà l’acte.

Signifi cativa postal feta per 
l’Associació de Donants 
Voluntaris de Sang de 
l’Hospital de Santa Creu i 
Santa Pau.

Els nacionalistes espanyols, 
impotents davant la marea 
catalana i democràtica, van 
voler dir-hi la seva. La veritat 
és que aquests cartells ni 
es van veure, la gent els 
arrencava.
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Un altre acudit de L’Esquella 
de la Torratxa comparava els 
catalanistes empressonats 
amb els Sants Innocents i Al-
fons XIII amb el Rei Herodes 
(L’Esquella de la Torratxa, 
20-IX-1901).

Onze de setembre de 1914. 
Inauguració del monument a 
Rafael Casanova a la Ronda 
de Sant Pere en el moment 
en que l’Ajuntament de 
Barcelona en corporació hi 
diposita una corona de fl ors. 
(La Il·lustració Catalana, 13-
09-1914)
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A principis del 
segle XX, alguns 
catalanistes tenien 
estàtues de Rafael 
Casanova; també 
en tenien moltes 
entitats. Anunci 
publicitari al diari La 
Renaxença en què 
s’ofereixen estàtues 
d’1,25 metres d’al-
tura al preu de 55 
pessetes (La Rena-
xença, 11-IX-1902).
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Manifestació organitzada per la Solidaritat catalana el 20 de maig del 1906 en homenatge als diputats que 
havien votat contra la Llei de jurisdiccions.

Aspecte que oferia la Plaça-
Catalunya de Sant Boi de 
Llobregat l’Onze de setembre 
de 1976: milers de perones 
reunides en la primera comm-
memoració legal des de la fi  de 
la Guerra Civil 1976. Pérez de 
Rozas (AFB).
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Onze de setembre de 
1977. Vista general de la 
concentració al passeig 
de Gràcia, la més gran 
de les Festes fi ns alhe-
sores a Barcelona, amb 
un milió de persones. 
Pérez de Rozas (AFB).
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Onze de setembre de 1934. 
Una altre ofrena fl oral singu-
lar (un escut de Catalunya 
amb un estel) dels empleats 
de Caixa de Pensions. 1934. 
Pérez de Rozas (AFB).

Membres de l’Assamblea 
Democràtica de l’Hospitalet 
de Llobregat, acudeixen a la 
manifestació de la Diada de 
1976. A la pancarta, els tres 
punts bàsics del programa 
de l’Assambea de Catalunya: 
Llibertat, aministia i Estatut 
d’Autonomia. 1976. Pérez de 
Rozas. (AFB).

Documentació original dipositada a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.


