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EDITORIAL El passat 4 de juliol l’Arxiu Municipal inaugurava l’exposició sobre el 
Raval que es va poder veure fins a finals de juliol. En la recerca d’infor-
mació hi treballà el Grup d’Estudis sota la direcció de la Coordinadora 
Tècnica de l'Arxiu Municipal, Marta de Planell.

50 anys sense El Raval

Aquesta editorial la dedicarem 
al que anomenem Casal de 
Cultura Robert Brillas.
El Grup d’Estudis d’Esplugues 
hi tenim la seu de la nostra enti-
tat i és el millor lloc on podríem 
ser, n’estem segurs.
El nom no pot ser més bonic  
Casal de Cultura. La cultura 
que s’hi dóna és de bona qua-
litat, d’això no hi ha cap dubte, 
però pel que fa al Casal és un 
compendi d’infortunis. 
Sabem que el seu amo en 
Robert Brillas va vendre la 
seva propietat a l’ajuntament. 
Volia que la finca quedés com a 
patrimoni d’Esplugues, amb la 
condició que conservés el seu 
nom, desig que es va respec-
tar. També va reservar un petit 
espai com a residència mentre 
ell i la seva esposa fossin vius. 
Avui aquest petit habitatge 
està ocupat per altres famílies, 
si bé en aquesta qüestió ni hi 
entrarem.
A finals de la dècada dels 70 
vàrem veure com li creixia un 
annex per encabir-hi una sala 
polivalent i altres dependèn-
cies. Tot plegat ho podríem 
descriure com una joia del mal 
gust i en total desacord amb 
l’arquitectura existent. Conei-
xem altres edificacions molts 
més antigues que han hagut de 
ser restaurades o ampliades, 
en les quals han sabut superar 
amb moltíssim més encert les 
diferències d’estil.
Tret d’un fantàstic ascensor, no 
s’ha fet cap més intervenció. 
Ens hem assabentat   que per 
adequar la sala gran, volen 
posar-hi unes grades plega-
bles. Què tinguem sort i no sigui 
un altre nyap!
Però ara el que ens preocupa és 
una altra qüestió. La preciosa 
façana modernista, amaga un 
edifici malalt. Si accedim al seu 
interior hi trobem un laberint 
de portes, escales i revolts, 
afegits i pedaços, finestres 
que no tanquen i altres que no 
s’obren. Humitats perpètues. 
Per acabar-ho d’adobar, aquest 
estiu  han aparegut les goteres.
No ens podem permetre aban-
donar el nostre patrimoni, que 
com tots sabem a Esplugues, 
és escàs.

El setembre del 2016 la 
Marta proposà a La Junta del 
Grup d’Estudis organitzar 
una sèrie d’actes sobre la 
desaparició del Raval. La 
Junta acceptà per unanimitat 
el repte que suposava fer 
una recerca sobre el barri 
desaparegut, i tots, Arxiu i 
GEE teníem clar que no ens 
volíem limitar a fer un recull 
de noticies publicades, sinó 
que volíem aportar nova 
informació sobre el barri i 
la construcció de l’autopista. 
Ens varen dividir els temes a 
investigar entre els compo-
nents de la Junta i la Marta 
de Planell i sota la seva coor-
dinació s’establí un calen-
dari d’objectius que, tot i 
que intentarem seguir, degut 
a la diferent disponibilitat de 
cadascú, la poca informació 
disponible i la dificultat en 
alguns casos per accedir-hi, 
es feu difícil, per no dir 
impossible de complir.
D’aquesta manera, amb la 
combinació de l’esforç de 
tots hem aconseguit consul-
tar fonts primàries i, per tant, 
hem pogut aportar informa-
ció nova sobre el Raval, com 
ara l’any de l’establiment de 
les primeres cases i els seus 
propietaris, 
L’Arxiu Municipal s’encar-
regà de l’organització de 
l’exposició, i en la confecció 
de la majoria dels textos hi 

treballaren conjuntament 
l’arxivera i una part de la 
Junta del Grup d’Estudis, 
però l’elecció i quantitat de 
les imatges i la coordinació 
de textos, així com la distri-
bució dels panells va anar a 
càrrec de l’Arxiu Municipal.
A partir d’aquest mes d’oc-
tubre de 2018 iniciem el 
cicle de conferències amb 
les que, el Grup d’Estudis, 

vol ampliar la informació 
que ens aportava la mostra 
amb la combinació de textos 
i imatges dels panells. Dife-
rents ponents ens parlaran 
de les primeres cases i els 
primers propietaris, de la 
demografia del barri, de 
l’autopista, dels costums i 
vivències, etc, etc.

Lídia Verdier Guasques



Notícia d’en 
Joan Bosch i 
Rialp

AUTORS ESPLUGUINS, per Miquel Casellas 

Nasqué a Esplugues de Llobre-
gat el 29-8-1843, fill de Balta-
sar Bosch Farré de Collbató i 
de Rosalia Rialp Riba d’Es-
plugues. La família vivia a la 
Carretera, actual carrer Laureà 
Miró, n. 63.  Va ser el gran de 
5 germans més, Flora, Jacint, 
Francesca, Llorens i Ramon.
Era conegut pel malnom de 
“Cagamànecs” i el seu ofici 
era el de manescal, l’actual 
veterinari, i també el de fer-
rador, tenia cura dels cavalls, 
eugues i mules que hi havia a 
les cases del poble. També hi 
ha constància que ell, amb el 
seu ofici, derivà al d’apotecari, 
l’actual farmacèutic, essent el 
primer a establir-se a Esplu-
gues, l’any 1879. A l’”Anuario 
Riera” del 1896 i fins el del 
1902, apareix com a veterinari 
i ferrer a Esplugues.
A Joan Bosch i Rialp, se li 
pot reconèixer com el primer 
escriptor d’Esplugues, ja que el 
seu llibre es va publicar l’any 
1902, escrit en castellà i editat 
per la Impremta La Catalana, 
del carrer San Rafael, n.7 de 
Barcelona. Es dedueix que 
els membres de l’Associació 
de Veterinaris de Barcelona 
l’apreciaven, ja que ells van ser 
els qui se’n van fer càrrec de 
les despeses de la publicació. 
El títol del llibre és realment 
curiós: “Infamias  del caci-
quismo barcelonès y de sus 
esbirros o lacayos de Esplugas 
y de San Justo Desvern”. El 
llibre té 156 pàgines d’una 
mida de 21 cms., està esgotat 
i només es conserva en alguna 
casa particular i a la Biblioteca 
de Catalunya.
Sembla ser que en Joan Bosch 
era una persona molt íntegra, 
amb les idees molt clares i difí-
cil de tòrcer, aquest tarannà el 
motivà a escriure aquest llibre, 
crític amb la situació personal, 

tan política com del dia a dia, 
que va viure.
L’any 1890, el govern va ins-
taurar el vot universal, que 
permetia votar a tots els homes 
de més de vint-i-cinc anys, 
a les dones encara no. A les 
eleccions convocades pel dia 1 
de febrer de 1891, Esplugues, 
L’Hospitalet, Sant Just, Sant 
Feliu, Sants, Les Corts, i altres, 
en total quinze pobles de les 
rodalies, formaven el districte 
de Sant Feliu, i havien de votar 
per l’elecció d’un únic diputat.
Dies abans s’havien reunit els 
representants del grup repu-
blicà d’Esplugues, i procla-
maren candidat a Joan Rubau 
Donadeu. Aquest visità la 
nostra població i, l’alcalde i el 
secretari municipal, li oferiren 
un pacte, que consistia en dei-
xar-se guanyar, per cinquanta 
vots, pel candidat governa-
mental, el liberal Josep Comas 
Masferrer, i així ells quedaven 
bé amb els seus superiors. Com 
que Rubau tenia assegurada 
sobradament l’elecció dels 
altres municipis, ho acceptà.
El dia de les eleccions, l’exal-
calde republicà Pau Company i 
Joan Bosch i Rialp, van exercir 
d’interventors, havent d’actuar 
amb fermesa, perquè els par-
tidaris de Rubau, poguessin 
votar. A l’acabar l’alcalde 
Josep Campreciós Vilapúa, 
els presentà l’acta en blanc, 
i ells es negaren a signar-la. 
L’acta oficial presentada al 
jutjat de Sant Feliu, amb els 
resultats de la secció d’Esplu-
gues, s’hi declara que hi ha 
comptabilitzats 259 vots, amb 
el 100% a favor del candidat 
governamental Comas, sense 
cap vot per al republicà Rubau. 
A més amb la incongruència 
fefaent que a Esplugues, els 
electors amb dret a vot, només 
eren 231, dels quals havien 

votat 110 homes i a favor de 
Rubau 56.
Això mateix o semblant, amb 
actes presentades, recorregu-
des i impugnades, va ocórrer 
també a les altres seccions, 
però el resultat oficial final 
declarà com a diputat elegit 
del districte de Sant Feliu a 
Josep Comas i Masferrer, tot i 
les reclamacions posteriors, ja 
que el recompte recollit pels 
republicans i corroborat per la 
premsa donava a Rubau 1444 
vots més que a Comas.
Davant d’aquesta tupinada, la 
comissió republicana, va fer 
diversos actes de repulsa. A 
Esplugues, el 21 de febrer, a la 
Carretera i davant la sala “La 
Aroma” posteriorment anome-
nat Cal Carlets, es va celebrar 
un gran “Meeting”, amb la 
presència del republicà Joan 
Rubau i l’assistència de més de 
mil persones vingudes de totes 
les poblacions del districte. 
No obstant, la lluita legal no 

va aconseguir res, en part per 
la desídia i abandonament del 
mateix Rubau.
La venda del corral i carnisse-
ria, a la que ell hi tenia algun 
interès, propietat del Comte de 
Darnius i Duque de Almenara 
Alta, feta per la “Comision de 
Venta de Bienes Nacionales 
de la provincia de Barcelona”, 
sense que li fos comunicada 
pel seu apoderat, va ser un 
altre fet de queixa que motivà 
l’escriptura d’aquest llibre, 
ja que es va sentir víctima 
d’acusacions, manipulacions i 
maltractaments, per uns cacics 
que influïen, ordenaven i ate-
morien a la població en qual-
sevol situació, pensant només 
en el benefici propi, tal com 
ho explica en el llibre, “He 
decidido llevar a la imprenta el 
presente escrito y hacer públi-
cas las infamias cometidas 
para arruinarme y perderme”.



El Grup d’Estudis visita 
la “Casa de les Punxes” 

a Barcelona

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.

ACTIVITATS PROGRAMADES 
pel Grup d’Estudis d’Esplugues

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Dijous 4 d’octubre: 1ª conferencia “50 anys 
sense el Raval”. Tema: Els orígens del Raval. 
Ponent Marta de Planell coordinadora tècnica 
de l’Arxiu Municipal d’Esplugues. Presenta Lídia 
Verdier membre del Grup d’Estudis. Lloc: Casal 
de Cultura Robert Brillas.

A les 19:30h. Col·labora l’Arxiu Municipal (AMEL)

Dijous 25 d’octubre: Acte conjunt amb 
l’Avenç, Els Amics de la Música i el Grup d’Estu-
dis. Documental: “Variacions sense tema Joan 
Manén” a càrrec de Daniel Blanch. Coneixerem 
la interessant trajectòria del gran músic que en 
moltes ocasions va acompanyar a Enric Grana-
dos i a Pau Casals.

Centre Cultural l’Avenç. A les 19:00h.

Dijous 8 de novembre: 2ª conferencia “50 
anys sense el Raval. Tema: Demografia del Raval. 
Ponent Josep Florenza. Presenta Miquel Case-
llas, ambdós membres del Grup d’Estudis. Lloc: 
Centre Cultural l’Avenç. A les 19:30h. Col·labora 
l’Arxiu Municipal (AMEL)

Dissabte 10 de novembre: Sortida cultu-
ral. Anirem a Sitges, visitarem el Cau Ferrat i el 
Museu Maricel. Després farem una passejada 
per la Sitges modernista. Els detalls de la sor-
tida us els farem arribar, com sempre, en el seu 
moment.

Dissabte 24 de novembre: Sortida matinal 
Biblioteca de Catalunya. També us informarem 
dels detalls de la sortida  a mesura que s’acosti 
la data.

Dijous 13 de desembre: 3ª conferència  
”50 anys sense el Raval”. Tema: L’autopista:  
desaparició del Raval. Ponents Santi Campo i 
Rosa Abós. Presenta Lídia Verdier, tots tres  
membres del Grup d’Estudis. Hora: 19,30 . 

Centre Cultural l’Avenç. 
Col·labora l’Arxiu Municipal (AMEL).

Del dijous 4 d’octubre fins el 13 de desembre 
del 2018
Aquestes activitats poden patir alguna modifica-
ció, atès que depenem d’altres centres i entitats 
a l’hora de fer aquesta agenda. 

El Grup d’Estudis d’Esplugues va organitzar el dissabte 7 de 
Juliol una visita dels seus socis i simpatitzants a la coneguda 
Casa de les Punxes barcelonina.
De fet, hom pot dir que la història de l’imponent edifici 
es reflecteix en el seu exterior. Així ho vam constatar els 
dos grups que es van formar, amb un total aproximat de 30 
persones.
Els dos guies, ens van informar dels nombrosos detalls 
exteriors i interiors de la casa.
Es tractava de conèixer amb més profunditat aquesta cons-
trucció peculiar de la ciutat i observar els nombrosos detalls 
ornamentals que hi eren presents.
La impressió general dels visitants fou que van trobar a faltar 
el mobiliari de l’època, desaparegut en els avatars històrics 
del segle XX però, en canvi, revelava un passat esplèndid.
La “Casa de les Punxes”, com així es conegué l’edifici  
Terrades, ocupa una illa triangular entre l’Avinguda de la 
Diagonal i els carrers de Rosselló, el de Llúria i el del Bruc.
Exteriorment es presenta com un conjunt d’edificis que 
conformen una impressió unitària.
En la planta baixa hi abunda la pedra i a la resta de l’edifici 
es prodiga el maó vist, amb sanefes decoratives, ceràmica 
vidriada i la teulada àrab.
Especialment importants són els balcons, uns amb barana i 
d’altres amb forja i plafons de ceràmica
Tot plegat, dóna una impressió d’aire medieval, encara que 
fou construït a principis del segle XX i declarat monument 
històric nacional l’any 1975.
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Maria Teresa Cabré, presidenta 
de la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans,en 
una conferència a Manresa es 
preguntava què havia portat 
un enginyer de professió a con-
vertir-se en el pare del català 
normatiu. Hi va trobar dues 
explicacions: “La seva primera 
motivació va ser poder escriure 
cartes als seus nebots sense 
haver de començar-les amb un 
«queridos sobrinos»; la segona, 
la impossibilitat de trobar les 
eines per fer-ho bé, de manera 
que es va convertir en el seu 
constructor”.
Va explicar que Fabra va ser 
«una figura irrepetible», «un 
home de conviccions profun-
des», «molt perseverant» i amb 
les «idees molt clares».  També va destacar que el fet 
de ser enginyer el va dotar d'una preparació especial 
per enfocar els problemes, basada en el «sentit comú 
i en el sentit pràctic». Si a més afegim que era poliglot 
(va fer una gramàtica del francès i una de l’anglès) i que 
tenia una gran intuició lingüística entendren la seva 
importància en la creació del català literari modern. 
Elseu punt de partida era com hauria estat el català 
escrit sense les interferències constants i el domini 
del castellà. Un català que ell volia que no fos excloent 
sinó integrador de totes les varietats dialectals i que 
fos útil en tots els registres.
Però per molt gran que fos la seva capacitat, la nor-
malització de la llengua no hauria estat possible 
sense trobar-se amb un context social favorable. El 
desenvolupament econòmic com a conseqüencia de 
la industrialització i la voluntat política de recuperar 
les institucions pròpies, impulsaran la creació de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (1907) i de la Secció Filològica 
(1911) que serà l’encarregada de la tasca de normalit-
zació lingüística. L’any 1913 es van publicar les Normes 

ortogràfiques, l’any 1917 el Diccionai 
Ortogràfic, el 1918 la Gramàtica Catalana 
i el 1932 el Diccionari. Aquestes obres 
van assegurar la base necessària perquè 
el català fos una llengua apta per totes 
les funcions.
L’any 32 és un any molt important per 
a la nostra llengua, perquè, a més de la 
publicació del diccionari, amb l’provació 
de l’estatut el català torna a ser llengua 
oficial condició que havia perdut amb 
el decret de Nova Planta. I, finalment, 
s’aproven Les Normes de Castelló, un 
total de 34 regles ortogràfiques aprova-
des i ratificades per destacades entitats 
i personalitats del món cultural i polític 
del País Valencià, amb la idea d'adoptar 
«un sistema ortogràfic unitari» per al 
valencià.
Acabarem com hem començat, amb unes 
paraules de Teresa Cabé presidenta de la 

Secció Filològica de l’IEC:  “però la presència de Pompeu 
Fabra no va acabar aleshores ni ha acabat encara. 
L’esperit de Fabra i la seva concepció de la llengua 
continua planant en la tasca de la Secció Filològica 
actual. Les eines lingüístiques que avui dia condensen 
la normativa de l’Institut són també fabrianes: la mirada 
al conjunt de la llengua, la flexibilitat en la manera de 
prescriure i la integració de les varietats territorials, 
sense perdre de vista, però, els límits necessaris ni el 
sentit de la unitat lingüística. Per aquesta pervivència, 
Fabra és ben present en la normativa representada avui 
pel Diccionari de la llengua catalana (1995, 2007), la 
Gramàtica de la llengua catalana (2016) i l’Ortografia 
catalana (2017).

Santi Campo

Pompeu Fabra, l'enginyer que va voler 
escriure cartes als seus nebots en català


