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EDITORIAL
La darrera obra que ha presentat el Grup d’Estudis 
d’Esplugues i que s’afegeix a les anteriors obres 
publicades per la nostra entitat:

El paisatge agrícola i ramader 
d'Esplugues. Del segle XIX al XX
Autor: Josep Florenza i Brillas, de Can Cargol.

En aquesta editorial parlarem 
de les mentides. Una mentida 
és una declaració realitzada 
per algú que sap que el que diu 
és fals, esperant que els quI 
l’escolten ho creguin, ocultant 
o modificant la realitat.
Hem de lamentar les darreres 
noticies sobre títols acadèmics 
comprats. La definició del fet 
ja és de per si estranya, per no 
dir impossible, el saber només 
s’obté amb sacrifici i estudi.
La finalitat de la formació aca-
dèmica no és el currículum, són 
els coneixements que adquireix 
l’alumne, i com més brillant és 
l’estudiant més prestigi i con-
fiança obté el centre, escola o 
universitat on els ha adquirit.
Hi ha mentides que tenen 
repercussions inabastables, 
la reputació és perd molt fàcil-
ment, tots ho sabem. Ens arri-
ben noticies d’altres països 
del món on ja es qüestionen la 
vàlua dels nostres estudiants. 
La credibilitat de les nostres 
universitats anirà a parar al 
mateix sac anomenat Espanya.
Nosaltres podrem dir, és que 
les públiques, és que les pri-
vades! Però el mal ja està fet i 
l’hauran de reparar els que no 
l’han originat.
També podem concloure que 
avui el sistema educatiu és 
prou madur i expert per ofe-
rir-nos una gran ventall de 
possibilitats que s’adeqüen a 
totes les necessitats. Per tant 
qui no assisteix a classe, bé 
sigui presencial o virtualment i 
no realitza els treballs encoma-
nats,  es converteix en un igno-
rant que no té ni la capacitat ni 
la dignitat per dirigir un país. 
Des de el Grup d’Estudis volem 
denunciar la prepotència d’una 
part de la classe política que 
actua amb impunitat i sense 
vergonya; el seu desprestigi ens 
afecta a tots.
El nostre reconeixement a totes 
les persones que sacrifiquen i 
han sacrificat hores de la seva 
vida i dels seus diners per 
anar a aprendre i difondre el 
seu saber amb la dignitat de 
l’esforç.

Aquest llibre tracta sobre 
l’evolució del paisatge agrí-
cola, ramader i rural del 
nostre municipi fins la seva 
desaparició a mitjans del 
segle XX. Cases, masies 
i famílies. Usos i costums 
d’una societat agrícola que 
ja no existeix.
L’objectiu d’aquest treball 
de recerca ha estat esbrinar 
com es va produir aquest 
procés de canvi, arrencant 
del moment històric d’on 
disposem dades, mitjans del 
segle XIX, i que correspon 
a un paisatge únicament 
agrícola, ramader i natural. 
A partir d’aquells moments 
el sistema productiu agrícola 
va anar canviant, essent 
substituït paulatinament 
per un altre d’industrial que 
transformà el municipi, l’ac-

tivitat productiva i la societat 
en sí, fins la desaparició 
definitiva d’aquell paisatge.
Aquest treball té dues parts. 
La primera on es fa una anà-
lisi de les característiques 
d’aquest paisatge agrícola, 
dels recursos naturals (sòl 
i aigua), l’evolució de l’es-
tructura de la propietat, els 
tipus de conreus d’aquests 
dos segles fins la seva desa-

parició, comercialització 
dels productes, evolució de 
la població, història del sin-
dicalisme agrari, conseqüèn-
cies del creixement urbanís-
tic i el procés de decadència 
i desaparició del paisatge 
agrícola a Esplugues.
Però a l’hora es desprengué 
la necessitat de descriure 
la història de cada família 
de pagesos i ramaders que 
s’han pogut localitzar. Apa-
reix, doncs, la segona part 
del treball, on s’enumeren 
les cases i les famílies, on 
es cartografia i localitzen en 
un plànol del municipi. Es 
fa una descripció dels seus 
membres al llarg del temps, 
les seves propietats o terres 
arrendades, la masia o casa 
de pagès, recursos tècnics, 
persones que treballen, com 
treballen, etc.



AUTORS ESPLUGUINS, per Miquel Casellas 

EL PEDROLO TEATRAL. Per Albert Claramont

Us presentem un treball del nostre col·laborador Albert Claramont, relatiu a la 
personalitat de Manuel de Pedrolo.

Pare Miquel d’Esplugues 

(Esplugues de Llobregat, 10 juliol 1870, Barcelona 1 octubre 1934) 
Al carrer General Manso n. 14, casa 
coneguda com a Can Piera, de l’ac-
tualment desaparegut, Raval de sant 
Mateu, nasqué el 10 de juliol del 
1870, en Pere Campreciós i Bosch, fill 
de Joan Campreciós i Carme Bosch. 
L’any 1873 nasqué la seva germana 
Maria Dolors. El pare morí l’any 1876, 
i la mare va haver de espavilar-se, per 
tirar endavant la família, procurant 
donar-los la millor educació familiar 
i religiosa que podia. Amb aquesta 
base, i essent molt jove, en Pere, 
ingressà al seminari de Barcelona on 
cursà estudis d’Humanitats. Al 1887 
ingressà a l’Ordre dels Caputxins, 
on prengué el nom, que l’ha fet més 
conegut, Miquel d’Esplugues. Estudià 
al convent de l’Ajuda a l’Olleria de 
València i el 25 de febrer de 1893, 
s’ordenà sacerdot. Fou catedràtic de 
Filosofia a Pamplona. Ocupà càrrecs 
molt importants dins el seu orde i fou 

superior del convent de Sarrià. El 31 
de maig de 1900, aconseguí, que fos 
restaurada l’antiga província catalana 
de l’orde franciscana, i en fou nome-
nat provincial durant dues etapes de 
1905 a 1915 i de 1918 a 1921. 
L’any 1907 va promoure la creació de 
la revista “Estudis Franciscans”, i el 
1925 fundà i dirigí la revista catalana 
de filosofia “Criterion”, el 1927 rebé 
l’encàrrec de Francesc Cambó d’es-
tructurar la Fundació Bíblica Catalana 
de la que en va ser president. També 
fou col·laborador de moltes publi-
cacions. Quan escrivia en castellà 
utilitzava els pseudònims de “Manuel 
de Cuevas” i “Arcángel de Cuevas”, 
(Cuevas, segurament, que pensant en 
Esplugues). 
El seu tarannà d’home pensador, 
optimista i reflexiu el convertí en 
una eminència, que el feia creure en 
l’esdevenidor de Catalunya. Home 

Manuel de Pedrolo és un dels 
escriptors més prolífics de la 
literatura catalana. Autor de 
més de 120 obres, va conrear 
tots els gèneres: teatre, poesia 
(inclosa la poesia visual), nar-
rativa breu, novel·la (amb més 
de 70 títols), diaris, articles en 
premsa. 
La seva intenció era parlar de 
tot en la nostra llengua , per 
tal d’apropar-la a tot tipus de 
lectors i és per aquesta raó que 
experimentà amb tots els estils 
i tècniques narratives : des del 
“negre” a la ciència-ficció, 
la novel·la eròtica o obrers 
teatrals. També per aquest 
motiu la seva feina traduint 
obres d’autors contemporanis 
anglosaxons i francesos, va ser 
cabdal. En la seva tasca com 
a articulista, des de postulats 
clarament d’esquerres i a favor 
de la llibertat dels Països Cata-
lans, fou diàfan i brillant.
La finalitat de les seves obres, 
tant narratives com dramà-
tiques,  és la de denunciar el 

món real, on l’home –i encara 
més la dona- viu alienat i amb 
una absoluta falta de llibertat 
i buscar –des de les diferents 
situacions o en veu dels perso-
natges creats – una alternativa 
diferent a l’absurditat del món. 
Dins de la seva obra narrativa 
fa un esforç per introduir dins 
la nostra literatura, innovacions 
i tècniques narratives recents, i 

toca tots els gèneres: novel·la 
policíaca; de ciència ficció; 
novel·la simbòlica o realista. 
Va escriure, la sèrie “Temps 
obert” d’onze novel·les -la 
seva obra més ambiciosa-, 
amb els mateixos personatge i 
situació de partida però, cada 
cop amb una tècnica diferent.  
Parlant de l’obra teatral, 
entre 1958 i 1963, Pedrolo va 

escriure tretze obres, centra-
des totes, en el fons, en una 
mateixa temàtica (la llibertat), 
analitzada des de diferents 
topalls. Algunes d’aquestes 
són: Situació bis, Darrera 
versió per ara o Tècnica de 
cambra. Destacaríem Els 
Hereus de la cadir, estrenada el 
1975; Cruma,  el 1957; Homes 
i no, el 1958 al Romea; I D’ara 
a demà, estrenada el 1979. 
De Cruma dir que, segons l’au-
tor seria la única que podria 
ser inclosa en el Teatre de 
l’Absurd, però així i tot el tema 
és existencialista. Ens parla 
d’uns éssers, que viuen aïllats 
en un món interior, incapaços 
de percebre la realitat que els 
envolta.
Homes i no, parla de dues 
parelles tancades en presó de 
generació en generació, amb 
un carceller, de nom NO, 
entre les dues cel·les La tensió 
dramàtica sura en confrontar 
les idees i com fer front a un 
opressor. 



El nostre Grup d’Estudis us informa de les propers acti-
vitats programades i esperem la vostra assistència.
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de mentalitat oberta, fruïa d’un gran 
prestigi entre la societat civil i els 
polítics de La Lliga, com Enric Prat 
de la Riba o Francesc Cambó, del que 
en va ser, el seu home de confiança. 
També d’homes de lletres del catala-
nisme, com Carles Riba, Josep Carner, 
Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost), 
Rovira i Virgili, Narcís Oller, i molts 
d’altres, mantenint amb tots ells una 
estreta relació d’amistat. 
A partir del 1902 i fins el 1934, va 
escriure nombrosos llibres, en tinc 
comptabilitzats 33. D’entre tots els 
més coneguts són: “Sant Francesc de 
Sales”, “Maragall, Notes íntimes”, 
“La nostra glòria”, “Catolicisme i 
Liturgisme”, “Nostra Senyora de la 
Mercè”, “Semblances: En Maragall, el 
Cardenal Vives, el Bisbe Torras”, “El 
primer Comte de Güell”, “La Tragèdia 
de Mossèn Verdaguer”, “Balmes vist 
des de les seves posicions errònies”, 
“El Compromís de Casp”, “El missatge 
d’Israel”, i l’obra en quatre volums 
“El Pare Nostre, Gloses apologètiques 
sobre set peticions”. 

El Pare Miquel d’Esplugues tirava cap 
a l’obertura i la modernitat de l’esglé-
sia, i es diu que aquest fet, el portà a 
ser proposat, com a Bisbe de Girona. 
Aquesta proposta però, va estar rebut-
jada i denunciada per un grup de frares 
caputxins i per tant companys seus, 
dirigits per Fra Josep Maria de Sant 
Joan Despí, que discrepaven d’aquesta 
possibilitat, al considerar que el Pare 
Miquel d’Esplugues era un inconfor-
mista i que no obeïa les obligacions 
bàsiques, com a frare caputxí que 
era, i que per tant, no el consideraven 
apte, per aquest càrrec episcopal. La 
carta amb la denúncia, fou tramesa al 
nunci del Vaticà a Madrid, Francesco 
Ragonesi. 
Un càncer va provocar, que s’hagués 
d’afaitar l’abundosa barba que lluïa. La 
malaltia ràpidament va anar avançant 
i poc temps després, l’u d’octubre de 
l’any 1934, a l’edat de seixanta-quatre 
anys, va morir. La notícia de la seva 
mort, s’estengué ràpidament i l’en-
demà, dia dos d’octubre, nombroses 
van ser les personalitats que, com a 

reconeixement de la seva vàlua, van 
assistir el seu enterrament, participant 
a la comitiva de seguiment, del convent 
fins al cementiri de Sarrià. 
Com homenatge i reconeixement, 
l’Ajuntament d’Esplugues, li posà el 
seu nom, Pare Miquel d’Esplugues, a 
la plaça existent davant de l’església, 
i també a la Biblioteca Central de la 
població.

Mes de Maig
Dijous 3: Xerrada. Les restes Reials del Monestir 
de Santes Creus. A càrrec de Núria Armentano. 
Presenta Miquel Casellas
Diumenge 13: Fira d'entitats. El GEE disposarà 
d’una carpa, on hi sou tots convidats.
Dissabte 19: Sortida. Sortida cultural a Besalú. 
Guies experts ens mostraran el  que fins ara tal volta 
ens  havia passat per alt. L'edat mitjana, el call jueu, 
el monestir…
Mes de Juny
Dijous dia 7: Conferència. Dedicada al composi-
tor espluguí Pere Mañé. Actuacions musicals i parti-
cipació d'experts.  . Presenta Miquel Casellas       
Mes de Juliol
Dimecres 4: Exposició. Inauguració de l’exposi-
ció del treball “50 anys sense el Raval” a càrrec de 
l’arxivera municipal Marta de Planell.
Dijous 5: Treballs de recerca. Presentació de 
les recerques, dates de les xerrades i continguts 
del treball: “50 ANYS SENSE EL RAVAL” a cura de la  
Marta de Planell i la Rosa Abós
Mes d'Octubre
Dijous 4: Conferencia. Relativa als orígens del 
Raval. Ponent la Sra. Marta de Planell, arxivera 
municipal.
Dissabte 20: Sortida. Sortida matinal. Lloc a 
determinar.

A l’obra D’ara i demà, l’alli-
berament de la dona -una 
constant en els seus escrits-, és 
cabdal. La protagonista, víc-
tima d’un ambient patriarcal, 
viu situacions que reflectei-
xen dramàticament la realitat 
social i política dels anys 50 i 
60. Una llibertat esclafada pels 
prejudicis i la moral imperant, 
l’ordre i la hipocresia del 
poder.
Els temes que aborda són: 
la mort, la comunicació 
(o la falta d’ella) entre els 
homes, l’autenticitat, el sentit 
de l’existència –que genera 
angoixa en els personatges –i, 
sobretot, la llibertat. Aquestes 

obres teatrals, per la temàtica i 
per l’estil, poden ser incloses 
en el teatre de l’Absurd, com 
les de Beckett i Pinter, tot i 
que ell no ho compartia i deia 
que el seu teatre era massa 
coherent i racional perquè se’l 
qualifiqui d’absurd, més aviat 
el definia com existencialista. 
És la vida la que és absurda i 
el que fan els seus personat-
ges és patir-la i enfrontar-se 
a unes situacions injustes i 
límit, que intenten resoldre 
lògicament, com posant ordre 
en el desordre. Els seus perso-
natges viuen com empresonats 
i aïllats de l’exterior, però 
volent trencar el mur que els 
impedeix alliberar-se. Cal 
entendre, però, que despulla el 
diàleg de qualsevol referència 
a la realitat (al lloc, al tema o 
a la persona a qui vol denun-
ciar o criticar) perquè era la 
manera de burlar la censura 
franquista i de poder exposar, 
de manera dissimulada, una 
situació col·lectiva.

Per @AlbertClaramont, 
artista multiusos, fa collages i 
poemes-objecte, performer, acti-
vista cultural-solidari, articulista 
i d’esquerra, forma part del grup 
VinyaArtístics.
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Com podeu observar el per a només és impres-
cindible en la llengua escrita quan té un valor de 
finalitat o destinatari davant d’un grup nominal, 
en tots els altres casos podem servir per amb la 
consciència ben tranquil·la de fer servir una fór-
mula correcta.
L’estudi de la llengua antiga ens demostra que 
l’ús del per a en la llengua literària i en la llengua 
parlada dels dialectes occientals és molt més 
restringit que el para castellà i perquè ho pugueu 
comprovar a la pràctica en els exemples del quadre 
us he posat entre parèntesi la forma que s’utilit-
zaria en castellà.
En el cas del grup verbal Fabra ja ho va deixar clar 
sense cap mena de dubte, és només davant de 
l’infinitiu on la proposta de Fabra era complicada 
i generava molts dubtes. Corominas reforça l’at-
gumentació explicant que les construccions  per 
davant d’infinitiu amb valor clarament causal no 
la fem servir espontàniament a la llengua parlada 
ni la trobem pràcticament en la llengua escrita, 

No diríem “li desagradava per no ser veritat” ni 
“li va sortir bé per ser molt intel·ligent” sinó “li 
desagradava perquè no és veritat” i “li va sortir 
bé perquè és molt intel·ligent”.
La nova gramàtica de l’IEC accepta el plantejament 
de Corominas: “És igualment acceptable en tots 
els registres, l’ús de per a davant infinitiu, d’acord 
amb els parlars que diferencien les dues prepo-
sicións, o bé per en els parlars que només usen 
aquesta preposició”.
Ja veieu, doncs, que l’ús de per a és molt més res-
tringit que el de para en castellà i que com veieu 
al quadre (en verd clar) l’ús de per a només és 
obligatori davant de substantiu quan volem indicar 
finalitat, destinari…
Espero que us hagi quedat clar, al pròxim article 
us parlarem de Pompeu Fabra aprofitant que cele-
brem el 150 aniversari.

Santi Campo

Les preposicions “per i per a” (III)


