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EDITORIAL

Presentació de la Miscel·lània III
del Grup d’Estudis d’Esplugues:
Els records de la gent gran - 2
Per Santi Campo

Aquest any hem perdut éssers 
molt estimats i propers al Grup 
d’Estudis, el primer record va 
per a elles i ells.
Hem acabat el 2017 i podem 
concloure que ha estat un any 
farcit d’esdeveniments extra-
ordinaris, passarà a la història 
i, ves per on, nosaltres n’hau-
rem estat testimonis.
Alguna de les nostres activitats 
ha coincidit amb fets molt 
amargs, però amb enteresa 
i orgull hem estat tots junts 
complint l’objectiu  d’honorar 
l’esperit del Grup d’Estudis i 
escoltar amb respecte i interès 
la magnífica conferència pro-
gramada per aquella jornada, 
això sí, suprimint l’acte final de 
l’alegria compartida.
Per aquest any que acabem 
d’estrenar, que tampoc s’albira 
fàcil, farem la nostra feina com 
sempre i ens hem proposat 
millorar-la. Ens agradaria no 
decebre a ningú.
La nostra voluntat seria arribar 
a un sector de la població més 
gran tant en el sentit geogràfic, 
entenguis més barris d’Esplu-
gues , com el de captar l’interès 
de les persones nouvingudes i 
també dels més joves. 
És tot un repte atreure a qui ha 
vingut  d’un país on la cultura 
i els costums no tenen res a 
veure amb el que nosaltres 
oferim i defensem. També 
ens podem fixar en l’interès 
dels joves, que per edat les 
seves necessitats culturals no 
passen per les que proposa el 
Grup d’Estudis.
És aquí on trobem l’escull més 
gran i hem de buscar les eines 
d’apropament a tots aquest 
grups, seran els hereus d’una 
memòria compartida que cada 
vegada quedarà més llunyana. 
En aquesta tasca hi som tots 
cridats, el Grup d’Estudis i 
totes les entitats. 
En aquests temps en que se’n 
limita, restringeix i qüestiona, 
ens hem convertit en avaladors  
de la nostra llibertat amb un 
esperit honest i inclusiu. 

Hem acabat les xerrades de 
l’any amb la presentació de la 
Miscel·lània III que reprodueix 
algunes de les trobades amb la 
Gent Gran que vam fer entre el 
2001 i el 2006. Com és habitual 
al desembre, ens va tocar fer-la 
a la sala petita "Pau Sans i 
Guitart" ja que la gran la tenien 
ocupada per la representació 
dels Pastorets. El dia 14 de 
desembre tampoc era habitual,  
perquè com a conseqüència del 
pont no la vam poder fer la pri-
mera setmana. I, finalment, al 
mig d'una campanya electoral 
molt important. La resposta del 
públic, com sempre molt bona, 
ja que la sala estava ben plena, 
fet que demostra la tirada que 
tenen els temes locals.
La nostra presidenta, la Rosa 
Abós i Prats, va presentar l’acte 
junt amb la regidora de cultura 
Maribel Aguilera. La Rosa va 
recordar el gran esforç que 
suposa tirar endavant un pro-
jecte com aquest. Com diu en 
la presentació la Miscel·lània 

és el resultat de la feina de 
“persones molt compromeses 
amb la cultura i el patrimoni 
de la nostra ciutat. Algunes 
d’elles encara formen part de 
la junta actual, unes segueixen 
sent socis i sòcies, per tant vin-
culades i properes a la nostra 
entitat. D’altres hem estat 
hereus i protectors d’aquest 
treball i estem contents de ser 
els responsables de la seva 
publicació”. La Maribel va 
destacar l’èxit de participació 
en totes les nostres activitats  i 
la importància que té preservar 
el record de la gent gran per a 
la nostra història.
La Roser Camps, que va ser 
presidenta i fundadora del 
GEE i la Teresa Carbonell, que 
ha participat en moltes de les 
nostres activitats,  van ser les 
impulsores del projecte durant 
els cinc anys que va durar i ens 
van explicar com va néixer, 

com es va desenvolupar  i ens 
van encoratjar a continuar amb 
la seva publicació.
La Roser va reivindicar la idea 
de poble perquè l’esperit i la 
idea de poble no l’hauríem de 
perdre mai. Moltes persones 
grans ens van explicar les 
vivències dels seus oficis i de 
les tradicions nostrades i ara 
aquest testimoni adquireix més 
valor perquè moltes d’aquestes 
persones ja no són entre nos-
altres. Sempre es diu que cal 
mirar endavant, però sense les 
persones que ens van precedir 
nosaltres no seríem aquí. Va 
destacar la col·laboració entu-
siasta de dues persones més 
grans que la resta del grup 
inicial  però que van aportar el 
seu entusiasme i el seu conei-
xement: l’Andreu Ferret que 
coneixia com ningú la botànica 
del Sant Pere Màrtir, i entre 
altres iniciatives va impul-
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Joan Brillas i Vilà
(Esplugues Ll. 9 de gener de 1901 – Esplugues Ll. 7-11-1971) 
Fill de Fèlix Brillas Jorba i Maria 
Vilà Parellada, va estudiar a Esplu-
gues amb els mestres Joan Corrales i 
Joaquim Rosal, anant a l’escola Isidre 
Martí, posteriorment va cursar estudis 
d’administració de finques i de fran-
cès. El 31 d’agost del 1925 es casà 
amb Teresa Canut Sanabra i van tenir 
tres filles, Carolina, Roser i Caterina.
De ben jovenet llegia tot el que arri-
bava a les seves mans, obres patriòti-
ques com les escrites per Bonaventura 
Carles Aribau i Joan Maragall, poemes 
de Miquel Costa i Llobera, o de més 
clàssiques com les d’Eugeni d’Ors 
o Mossèn Cinto Verdaguer. Aquest 
interès el motivà per tenir una amplia 
i generosa biblioteca, en la qual tant 
hi contemplava, obres d’autors cata-
lans, com de clàssics espanyols i de 
literatura estrangera.
Va posar lletra a l’himne del Grup 

excursionista Germanor, musicat per 
en Pere Mañé i Baleta, i escriure obres 
de teatre que es van representar al 
teatre Romea de Barcelona, del que 
en fou promotor i mecenes. obres com 
Entre germans, Única filla, El vol de 
Laura i Muntanyenca o Cançó de 
muntanya. Alguna de les seves obres 
també es van representar a la sala del 
teatre de L’Avenç, entitat de la qual en 
va ser president. Va ser un dels mem-
bres fundadors i redactor de la Crònica 
de la Vida d’Esplugues, regidor de 
Cultura de l’Ajuntament d’Esplugues, 
col·laborador de la Biblioteca Popular 
Pare Miquel d’Esplugues, i durant 
tota la seva vida no hi hagué cap acte 
cultural a la nostra població, ni tampoc 
de la de Sant Just, (va ser president 
de l’orfeó Enric Morera) a la qual no 
hi assistís o col·laborés. L’Avenç li té 
dedicada una sala amb el seu nom.

sar la plantada d’avets que ja 
donen ombra al costat de les 
ruïnes de l’ermita, i el Jaume 
Torres que era imprescindible 
en totes aquelles activitats que 
demanessin una certa logística. 
També va recordar tres magní-
fiques dones i col·laboradores 
que malauradament ens van 
deixar ben joves: Magda Font, 
Núria Crivillé i Maria Collado.
La Maria Teresa Carbonell va 
començar explicant que feia un 
programa a ETV que es deia 
Arrels, on entrevistava molta 
gent que després també van 

ser a les xerrades de la gent 
gran. Tenint en compte la seva 
experiència televisiva, la Roser 
Camps un dia la va anar a veure 
i li va comentar que teníem un 
munt de gent gran que eren un 
pou de saviesa de les coses del 
poble i que fóra una llàstima 
que es perdés. La seva proposta 
era convocar-los per tenir una 
xerrada amb ells, gravar-la i 
després publicar-la perquè no 
es perdés la seva experiència.
La Teresa havia de coordi-
nar-ho, però s’ho va pensar i 
va plantejar que era molt fred i 

que s’aprofitaria poc si només 
parlaven amb ella i ho gravava 
i que era millor que ho fessin 
obert perquè  pogués venir més 
gent a sentir-ho. A la Roser 
li va semblar bé la idea i així 
va començar tot plegat. Els 
principis sempre són difícils i 
venia poca gent perquè van fer 
poca propaganda, després ja 
van fer uns cartells i van decidir 
de convidar a un vinet i unes 
pastes al final de la sessió.
La M. Teresa no es cansa de dir 
que sempre es va trobar amb 
gent amb ganes de col·laborar 
com  el Pepet de Can Cortada, 
el senyor Payà i el Pascual 
Joan, que van ser els primers a 
participar. La primera xerrada 
vam parlar dels tres tombs i  
de la ràdio, amb el Josep Payà 
i el Josep Casellas i la segona 
el Pasqual Joan va parlar dels 
escriptors i poetes espluguins.
Tothom va col•laborar i això 
sempre és difícil perquè hi 
havia gent que li semblava 
que la seva experiència no era 
interessant i també perquè no 
estaven acostumats a parlar en 
públic. L’ èxit va ser el resultat 
de la feina de molta gent, la 

gent que organitzava, la gent 
que explicava les seves expe-
riències i la gent que venia a 
sentir-ho.
Van intervenir també el Joan 
Puiggròs que ha convertit en 
text amè i literari les transcrip-
cions de les intervencions i ha 
redactat les notes introductòries 
amb la col·laboració del Cris-
tian Domínguez en la relativa 
a l’Andreu Hernández. El Cris-
tian Domínguez va destacar 
la importància de la història 
oral. El Miquel Casellas ens va 
parlar de  la maquetació, que ha 
estat obra seva. L’últim a inter-
venir va ser el Santi Campo 
que, com altres, va transcriure 
cintes, i va voler destacar el 
caràcter coral del feina feta.
I acabarem amb unes paraules 
de la Rosa: “Volem mostrar el 
nostre agraïment a tothom que 
ha fet possible que no es perdi 
la memòria de les persones 
d’Esplugues que ens han pre-
cedit. Lamentem profundament 
que algunes d’elles ja ens hagin 
deixat.

Però ningú és mort si és recor-
dat”.
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És important que conegueu la programació i el contin-
gut de les activitats que tenim preparades per a la pri-
mera meitat d’aquest any 2018. Sapigueu que poden 
patir alguna modificació ja que moltes vegades no 
només depèn de nosaltres el compliment de l’agenda.

Mes de gener

1) Dijous dia 18- Assemblea General Ordinària. 

Mes de febrer

1) Dijous dia 1- Conferència: “Retrobant la història 
vinícola local: les caves Marguery”  

Mes de març

1) Dijous dia 1- Conferència  dedicada a l’escriptor 
Paco Candel : “Els altres catalans”.

2) Dissabte dia 10- Sortida matinal visita a la Casa 
de les Punxes. Aquesta sortida podria patir algun 
canvi de data i lloc. Us tindrem informats.

3) Dissabte dia 17-Congrés a Lleida del CCEPC (Coor-
dinadora de Centres de Parla Catalana). Aquesta 
activitat  només afecta las membres de la Junta.

Mes d’abril

1) Dijous dia 5 - Celebració de Sant Jordi. Dedicat als 
100 anys del naixement de l’escriptor Josep de 
Pedrolo. Actuació d’en Jaume Calatayud i Vicente 
Monera.

2) En el mateix acte presentació del llibre “El passat 
agrícola d’Esplugues” d’en Josep Florenza.

3) Divendres 13 a diumenge15  – RECERCAT  a Man-
resa capital de la Cultura Catalana 2018.

Mes de maig

1) Dijous dia 3 – Conferència: “El rei Pere el Gran”. A 
càrrec de Núria Armentano.

2) Diumenge 13 – Fira d’Entitats.

3) Dissabte 19  – Sortida cultural. Visitarem Besalú a 
la comarca de la Garrotxa.

Mes juny

1) Dijous dia 7  – Conferència dedicada al compositor 
Pere Mañé. Conferenciants a determinar.

Mes de juliol

1) Dimecres 4  – Inauguració de l’exposició del tre-
ball “50 anys sense el Raval” a càrrec de l’arxivera 
municipal Marta de Planell. 

2) Dijous 5  – Presentació de les recerques, dates de 
les xerrades i continguts del treball: “50 anys sense 
el Raval”. 

La vesant poètica familiar continua amb les seves filles, Roser 
i Caterina, i el seu nét Joan, que també han publicat llibres de 
poemes:

Roser Brillas Canut
Autora del llibre de poemes: Camí de records
Caterina Brillas Canut
Autora del llibre de poemes: Intentant fer poesia
Joan Mas Brillas, Cantautor i poeta
Autor dels llibres: Cançons i altres paraules, 
50 anys: Reflexions personals i polítiques d’un advocat, 
empresari i aprenent de cantautor: a 8000 metres sobre 
el nivell del mar.

Miquel Casellas i Piquet

Transcrivim un dels seus poemes que publicà, l’any 1950,  
a la Crònica de la Vida d’Esplugues. 

La primera guspira 
D’aquella vetlla plujosa,
no en resta més que el record,
i aquella hora tenebrosa,
la nit l’ha tancat de cop.
Ara tot somriu i canta,
l’avi i els néts han sortit,
arreu hi fa un sol que encanta,
mentre l’aire eixampla el pit.
Tot d’una el vell crida els néts:
riuen tots en l’hora quieta,
i passa tot fent xisclets,
la primaverenca oreneta. 

Al llibre “Aigua Clara” de l’any 1971.

Aigua clara
Aigua Clara que jugues pels camins,
i vas besant les herbes perfumades,
i amb les teves carícies, terra endins,
avives les arrels assedegades.
Embelleixes la terra tot passant,
amb la gràcia de les petites coses,
i tens una cançó per cada instant,
com tenen el perfum totes les roses.
Aigua clara, tranquil·la i transparent,
com un somni gentil de criatura,
el caminant atura el pensament,
per contemplar la joia que fulgura.
Si la teva presència de cristall,
servís per ennoblir la vida,
jo em miraria sempre en tot mirall,
fugint dels desenganys i la mentida.
Aigua clara que jugues pels camins,
i neixes en el cor de les muntanyes,
els meus versos que neixen cor endins,
volen veure la llum, si els acompanyes.

Cant a Sant Just Desvern (fragment)

Sant Just Desvern! Poble de gran bellesa,
enamorat d'un gloriós destí,
tens el perfum de la ginesta encesa,
i alces el front per veure el mar llatí.
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L’article anterior per problemes d’espai va quedar tallat 
quan havia de començar a explicar la normativa. Si no el 
vau llegir o no us en recordeu el podríem resumir dient 
que estem davant d’un tema controvertit, que planteja 
dubtes i no genera unanimitats. Però veiem què diu la 
normativa.
Comencem amb els aspectes més fàcils. La preposició 
“per” indica motiu, causa, mitjà o autor. La preposició 
“per a” indica finalitat, objecte o destinació. Davant d’un 
grup nominal, encara que la llengua co·loquial del català 
oriental no la fa servir, Fabra considera que la distinció 
entre “per” i “per a” evita moltes ambigüitats i, per tant, 
cal mantenir-la. No és el mateix ho he fet per tu (perquè 
tu m’ho has demanat) o ho he fet per a tu (per donar-t’ho 
a tu). 
En canvi quan es tracta de la conjunció la solució és 
diferent ja que la conjunció “perquè” pot tenir els dos 
valors “causal” o “final”: ho he fet perquè vull”  (causal),  
ho he fet perquè estiguis contenta (final). El context ens 
indica clarament si és causal o final i, en darrer terme, 
sempre podem fer servir una altra preposició causal (ja 
que, vist que, com que ..) o final (a fi que, per tal que…). 
Així com en el primer cas el castellà ens pot servir de guia, 
en aquest cas no, ja que en català literari no s’accepta 
la preposició "per a què", que de fet tampoc es fa servir 
en la llengua col·loquial del català oriental i que Fabra 
va demostrar amb contundència que es tractava d’un 
castellanisme. Davant d’un adverbi Fabra posa l’exemple 
de “per sempre” com a forma general en català davant 
del castellà (para siempre).
Fins aquí Fabra se’n surt prou bé, es té en compte la 
diversitat dialectal, la llengua antiga i és bastant clar i 
fàcil d’aplicar. Ara bé quan es tracta de posar la prepo-
sició “per” o “per a” davant d’un infinitiu la cosa se’ns 
complica. Aquí s’introdueix una distinció entre verbs 
d’acció voluntària i verbs d’acció no voluntària. En el 
primer cas haurem de fer servir “per”, en el segon “per 
a”: Ha anat per comprar provisions, tot això no era prou 
per a deixar-los satisfets. Però no s’acaba aquí, perquè 
resulta que els verbs “usar” i “emprar” els haurem de 
tractar com si no fossin d’acció voluntària: Aquest estri 
s’usa per a netejar el jardí. Tenim, doncs, una norma difícil 
d’aplicar i d’entendre i no només per la gent normal sinó 
també entre els escriptors i escriptores importants i que 
ens serveixen de model.

Quan tenim una norma complicada arromanguem-nos i 
estudiem:  mirem què fan les altres llengües romàniques, 
què feia la llengua antiga i què fa la llengua moderna 
en els diferents dialectes. I ja sabeu que de l’estudi i del 
coneixement sempre acabarà sortint la llum. I el nostre 
gran filòleg Joan Corominas dedica 70 pàgines del seu 
extraordinari llibre Lleures i converses d’un filòleg a 
estudiar el cas. En el proper, i últim article, us en faré un 
petit resum, ara prefereixo no ajornar més la solució de 
Corominas que us facilitarà la feina d’escriure.

ß� TJ�FM�NPU�TFH¾FOU�B�MB�QSFQPTJDJµ�«T�VO�TVCTUBOUJV�P�
un altre element nominal posem “per” per indicar la 
causa “per a” per indicar la finalitat.

ß� RVBO�FM�NPU�TFH¾FOU�«T�VOB�BMUSB�QBSU�EF�MØPSBDJµ�WFSC�
adverbi, conjunció l’ús de “per” sempre serà correcte.

ß� %BWBOU�E�JOGJOJUJV�EF�GJOBMJUBU�*�EBWBOU�EF�UPUB�DPOKVO-
DJµ�P�BEWFSCJ�M�¼T�EF�MB�QSPQPTJDJµ�DPNQPTUB��QFS�B��
sempre és incorrecte.

ß� %BWBOU�E�BMUSFT� UJQVT� JOGJOJUJV� M�¼T�EF� MB�QSPQPTJDJµ�
composta “per a” és optatiu.

"�N«T�E�VO�TJTUFNB�G¢DJM�VO�BMUSF�BTQFDUF�QPTJUJV�«T�RVF�
no dóna lloc a ambigüitats significatives.
"�N«T�M�¼T�EF�M�JOGJOJUJV�BNC�WBMPS�DBVTBM�OP�IB�FTUBU�NBJ�
E�¼T�GSFR¾FOU�J�FTQPOUBOJ�MB�OPTUSB�MMFOHVB�ÚMJ�SFDPNBOP�
per adaptar-se millor a les necessitats del meu poble” 
no és espontani ni usual i és preferible dir. “… “perquè 
s’adapta millor a les necessitats…”

En resum, davant un grup nominal posarem “per” o “per 
a” com hem fer fins ara. En tots els altres casos si sou 
parlants de català central podeu posar sempre “per” i 
la vostra opció serà adequada a la norma.

Fins aquí el que explica Joan Coromines, el filòleg més 
brillant que ha tingut la nostra llengua. En un proper 
article, que serà l’últim sobre aquest tema, us explicaré 
què diu la nova gramàtica i us avanço que no contradiu 
aquesta proposta tan assenyada i sàvia.

Santi Campo

Llengua: passió i raóLes preposicions “per i per a” (II)
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