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EDITORIAL Durant l’últim trimestre de l’any hem fet les tres primeres conferències del cicle 
“50 anys sense el Raval”. La primera (4 d’octubre) va ser de la Marta de Planell, 
la coordinadora tècnica de l’arxiu municipal, que ens va explicar “Els orígens del 
Raval”, la Marta ha pogut demostrar que, contràriament al que es pensava, és del 
segle XVIII”. La segona (8 de novembre) va anar a càrrec del Josep Florenza que 
ens va parlar de “Les famílies del Raval i la seva demografia”. I finalment, a la 
tercera (13 de desembre) el Santi Campo es va centrar en el final del barri al 1968, 
“L’autopista: traçat i expropiacions”.

La història del Raval i la 
seva població

Escrivim aquesta editorial 
el darrer dia del l’any 2018 
i, gaire bé sense voler, ens 
ve al cap tot el que hem fet 
durant aquest període de 
12 mesos.
Potser trobareu que hau-
ríem de ser més modestos, 
però no ho serem. Estem 
molt satisfets de la feina 
que estem fent, del treball 
d’equip, de la recerca, de la 
nostra presència a totes les 
activitats que són pròpies 
del Grup d’Estudis i a totes 
les que se'ns requereix per 
donar el nostre recolza-
ment.
Som un grup petit  en 
nombre, però gran amb 
i·lusió i ganes  de fer feina, 
ningú té un no per començar 
un treball, per realitzar la 
feina encomanada, tot i que 
a vegades les circumstàn-
cies personals ho fan difícil.
Però la Junta no està sola. 
La nostra gran força sou 
vosaltres, els socis i les 
sòcies, us trobem a totes les 
cites, ens demostreu una 
gran confiança i la vostra 
actitud receptiva ens dona 
coratge per seguir treba-
llant.
Ens agrada que ens feu 
arribar les vostres opinions 
i també necessitem les vos-
tres crítiques, són un bon 
estímul per millorar.
Aquest any hem tingut 
l’oportunitat de treballar 
amb l’Arxiu Municipal, més 
concretament amb la seva 
responsable la Marta de 
Planell, hem desenvolupat 
conjuntament un projecte 
ambiciós “50 anys sense el 
Raval”. També li volem agrair 
el seu esforç i dedicació.
Per aquest proper 2019 
tenim preparades confe-
rències i xerrades que de 
ben segur us agradaran i 
us sorprendran. Recordeu 
d’anotar a l’agenda que tin-
dreu les cites amb el Grup 
d’Estudis.

La Conferència de la Marta la 
va presentar la Lidia Verdier 
que va fer un resum de la 
feina que hem fet d’ençà que 
el setembre del 2016, la Marta 
va fer la proposta a la junta del 
GEE de treballar el tema del 
Raval tenint en compte que 
s’acostava el 50 aniversari del 
seu enderrocament com a con-
seqüència de la construcció de 
l’autopista.
No podem donar una dada 
concreta de quan es comença 
a donar el nom de Raval a 
aquesta zona, però sí que 
sabem que es dona aquest 
nom a les zones extremes 
del territori i en aquest cas el 
territori central del poble és la 
Sagrera, cases al voltant de la 
parròquia. En el segle XVII, les 
cases que hi havia a l’entorn 
de l’antiga carretera reial, per 
sota del Castell de Picalqués, 
que correspondria a la zona 
posteriorment coneguda com 
a Raval eren Can Carbonell, 
casa de Pasqual, l’hostal i car-
nisseria, Can Gervasi i el mas 
Puig, també conegut com a mas 
Oliveras o Torre d’en Ferrer. 
No serà fins el darrer terç del 
segle XVIII quan podem con-
siderar el Raval com a nucli de 
població.

Una de les causes d’aquesta 
urbanització va ser el trasllat 
de l’hostal a la nova carretera 
Reial, l’actual Laureà Miró 
a l’edifici que avui ocupa 
l’Ajuntament. El comte Dar-
nius, propietari de l’hostal, va 
crear contractes d’establiments 
i cases a partir de 1767, així 
es començar a urbanitzar el 
costat muntanya del carrer de 
Sant Mateu. En Josep Ferrer 
construí nou casetes el 1777 a 
la vorera mar d’aquest mateix 

carrer. I, finalment, l’Eulàlia 
Carbonell també establí con-
tractes en el que serà després 
el carrer General Manso.
El Miquel Caselles va presen-
tar la segona xerrada que va 
servir per analitzar les dinà-
miques demogràfiques de les 
famílies del Raval durant els 
dos-cents anys de la seva his-
tòria. El Josep amb totes les 
dades recollides es va fer un 
gran mural cronològic de les 
famílies que sabem que hi 
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Encara que no va néixer a 
Esplugues, Mossèn Bartomeu 
Barceló va estar-hi vivint a la 
nostra ciutat durant els anys 
1947 al 1951, exercint de 
capellà, al Col·legi Sant Josep 
de les monges de Natzaret, 
quan l’escola estava situada 
al carrer General Manso, del 
desaparegut, ara fa cinquanta 
anys, Raval de Sant Mateu.
Mossèn Bartomeu Barceló i 
Tortellà, va néixer a Felanitx, 
el quatre d’octubre de 1888, i 
va morir a Terrassa, l’onze de 
febrer de 1973. Als tretze anys 
entrà al seminari menor, que 
els Pares Paüls, havien acabat 
d’obrir a Figueres. Després 
seguí els estudis eclesiàstics i 
teològics a Barcelona, Lleida i 
Tortosa, on fou ordenat sacer-
dot l’any 1913. Al 1914, va ser 
enviat de missioner al Perú, a 
la missió de Puno, allà ja va 
començar a escriure escrits i 
poemes. Quan hi havia alguna 
festa o celebració, i hom li 
demanava algun discurs o 
poema, a l’endemà mateix, ja 
en tenia tres o quatre de prepa-
rats perquè els seus companys 
triessin el que més els agradés. 
L’any 1916, els seus superiors 
el van fer retornar. S’establí a 
Figueres, de mestre al semi-

nari. Fou un gran predicador i 
des de dalt de les trones de les 
esglésies, a les quals el convi-
daven, feia esment de les seva 
oratòria vehement i compro-
mesa. L’any 1925, a la trona de 
la catedral de Girona, i durant 
les tradicionals “Quaranta 
hores de Setmana Santa”, 
davant del silenci sepulcral 
dels assistents, el seu sermó 
motivà que, els polítics del 
moment, (estem en plena dic-
tadura de Primo de Rivera), 
es queixessin i el Pare Bar-
celó fou expulsat, va haver 
d’exiliar-se a Perpinyà, on 
va ser rebut cordialment pel 
bisbe Juli Carselade, exercint 

tasques de mestre i orador, a la 
diòcesi de la Catalunya Nord.
L’any 1930, va poder tornar 
a Girona, va residir a Sant 
Feliu de Guíxols i exercí de 
rector, de la llavors urbanit-
zació, de S’Agaró. Com que 
la rectoria li deixava força 
temps, es dedicà a fer sermons 
i prèdiques on se’l demanava, 
principalment a poblacions 
de Girona i Barcelona. A Sant 
Feliu de Guíxols, dirigí una 
pàgina literària al setmanari 
“Costa Brava”, amb el títol de 
“Finestra Esbatanada” i que 
signava amb el pseudònim 
de “Fèlix de les Meravelles”. 
Durant la seva estada en terres 

gironines, participà als Jocs 
Florals de Girona i Figueres, 
resultant premiat  diverses 
vegades.
La persecució religiosa del 
1936, obligà a Mossèn Bar-
celó, a exiliar-se novament a 
Perpinyà, on va ser altrament, 
acollit amicalment. Durant 
les seves estances a Perpinyà, 
va col·laborar en diverses 
publicacions com, “La Croix” 
de París, “L’Independent” i 
“Tramontane”, de Perpinyà. 
Als “Jocs Florals de la Ginesta 
d’Or”, tradicionals Jocs Flo-
rals del Rosselló, en els quals 
participà assíduament, fou 
proclamat “Mestre en Gai 
Saber”.
Altrament de retorn i repatriat, 
la seva atzarosa vida de predi-
cador, minvà sensiblement i 
fou enviat a petits destins, com 
Felanitx, a la vicaria de Son 
Valls i Albocàsser, passà des-
prés a Esplugues, al col·legi 
Sant Josep de les Monges de 
Natzaret, novament a Felanitx, 
al santuari del Salvador, des-
prés Sabadell, com a capellà 
de la Casa de Caritat i seguida-
ment a Terrassa, també com a 
capellà de la Ciutat Sanatorial, 
on va morir, i on va dir ”S’ha 
de saber ser vell, entre els vells 

van viure. Va seleccionar onze 
moments històrics, des del 
1770 fins el 1965 i va explicar 
les famílies presents. D’aquesta 
manera vam poder observar  el 
moment que apareix una famí-
lia, com va evolucionant dins 
del barri i fins que, al principi, 
a l’entremig o bé al final de 
la història del barri, la família 
desapareixia.
Les diapositives ens van fer 
conèixer tres fets importants 
demogràfics: L’estructura de 
la població per grups d’edat i 
sexes a través de les piràmides 

d’edat, les gràfiques i taules 
d’ocupació laboral de les per-
sones i, finalment, l’origen de 
la població immigrada. En el 
cas d’Esplugues ho vam poder 
analitzar en quatre moments 
històrics: 1857, 1915, 1936 i 
1960. I vam poder comprovar 
com va evolucionar la població 
des d’una població bàsica-
ment agrícola pròpia d’una 
societat preindustrial al 1857, 
a una societat industrial amb 
una important presència de la 
immigració als anys 60.
La Rosa Abós i Prats va presen-

tar la xerrada del Santi Campo 
sobre el final del barri com a 
conseqüència de la construc-
ció de l’autopista Barcelona 
Molins de Rei. La conferència 
va començar amb la pel·lícula 
de l’Angeló Puiggròs i va 
acabar amb la del Jordi Serra, 
que van servir per emmarcar 
una història molt trista per a 
la gent d’Esplugues i especi-
alment per a les 161 persones 
que vivien al Raval quan va ser 
enderrocat.
La necessitat de fer l’autopista 
era un clam social tenint en 

compte l’estat calamitós de 
l’antiga N-II.  La urgència amb 
la qual el govern es va plantejar 
les obres, l’estalvi econòmic, 
l’absència d’institucions demo-
cràtiques i de premsa lliure que 
podien haver estimulat un debat 
social sobre les alternatives al 
traçat proposat, expliquen el 
que va passar. Perquè des de 
l’ajuntament es va intentar, la 
premsa va informar i d’alter-
natives n’hi havien, però les 
autoritats de la dictadura van fer 
oïdes sordes al clam popular de 
la gent d’Esplugues.

Mossèn Bartomeu Barceló i Tortellà
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i malalt, entre els malalts”. 
A la seva curta estada a Esplu-
gues, el Raval i el poble, i 
com diu qui diu, cada racó, 
cada vida, cada esdeveniment, 
per cada lloc on passava, 
li sabia trobar bellesa i fou 
motiu d’inspiració. Va col-
laborar a la revista Honda i 
posteriorment fundador i col-
laborador de la revista “Vida 
de Esplugas”, va publicar al 
primer número, del gener del 
1950, i a la portada, el poema 
titulat “La mà de l’escut de la 
nostra Vila”. Alguns dels seus 
poemes, els signava, com a ell 
li agradava dir-se: “Missioner 
de la santa poesia”. A part del 
ja esmentat, va escriure altres 

poemes referenciats i dedicats 
a Esplugues com, “Francisca-
lia”, poemari dedicat al Pare 
Miquel d’Esplugues, (del qual 
era un fervent admirador), 
“La Nadala d’Esplugues de 
Llobregat i la Santa Espluga 
de Betlem”, (En Josep Sutor-
ras, organista de la parròquia 
de santa Magdalena, musicà 
en forma de nadala aquesta 
poesia, que ha estat cantada 
moltes vegades per l’Escola 
Cantorum de la parròquia), 
“La pubilla de Ceret”, “La 
cabellera senyera”, “Geranis i 
margaridoies refrescats”, “Les 
caramelles a la vila del Pare 
Miquel d’Esplugues”. Va par-
ticipar als primers Jocs Florals 

d’Esplugues, l’any 1951, on 
va aconseguir l’Englantina, 
per la seva obra a “Isabel la 
catòlica”.
A tots els llocs on havia estat, 
s’havia compromès en la cul-
tura local i l’escriptura d’ar-
ticles i poemes, i són molts 
els poemes i sonets dedicats 
a llocs i racons que havia 
conegut, durant la seva vida, 
tot i això n’estava orgullós i 
presumia ser de Felanitx, i allà 
va escriure els Goigs, dedicats 
a Sant Llop de d’Orleans, que 
es veneren al convent de sant 
Agustí de Felanitx. 
A part del temps que va estar 
al Perú, sempre els seus escrits 
van ser en català. L’any 1973, 

amb motiu del 25è aniver-
sari de la Biblioteca del Pare 
Miquel d’Esplugues, l’Ajun-
tament d’Esplugues, amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona va editar “L’Espluga 
Íntima, antologia d’autors 
locals” on hi ha una mostra 
de poemes escrits, per Mossèn 
Bartomeu Barceló. Tota la 
seva obra poètica que s’ha 
pogut recuperar està recollida 
i recopilada, en un llibre que es 
publicà arran de la seva mort, 
amb el títol “OBRA POÈTICA 
de Mn. Bartomeu Barceló”, 
editat per Joan Roig i Mont-
serrat, Mallorca 1974.

LA PUBILLA DE CERET 
(Extracte)

Oh Esplugues! que el meu cor,
de tant embadocar-m’hi,
se m’obrí com un llir de foc,
i en flamejant rosella en creu,
en seràs viu record,
fins al darrer sospir.

LA NADALA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
I LA SANTA ESPLUGA DE BETLEM (1947) 
(Extracte)
(Dedicada al Rvnd. Mossèn Esteve Carbonell, recerca-
dor acèrrim de tot el referent a la seva Esplugues).

Esplugues pessebreja,
pessebreja tot l’any,
el mar que al lluny blaveja,
en sent encís estrany?
I si el vent l’amoltona,
son vaivé diu:
-Hi aniria a salt d’ona,
riu que més riu!

Si bé el vent abusa,
bufant amb massa pit,
ara és la cornamusa,
quan s’infla amb més delit,
i mentre va gronxant-se,
tot arbre arreu,
Esplugues vibra i dansa,
pel Fill de Déu.

RECONEIXEMENTS

I.  A la Coral “La Coloma” d’Esplugues
El Grup d’Estudis d’Esplugues va ser present el passat 16 de novembre, 
a la veïna vila de Sant Just Desvern, on tingué lloc el reconeixement a 
la dilatada tasca de la Coral La Coloma que porta cantant 159 anys. En 
efecte, a la sala de l’Ateneu d’aquesta vila se li va atorgar el premi Joan 
Cererols i Fornells de música, en atenció a la seva dilatada trajectòria 
musical al servei d’Esplugues i del país. Això fou en el marc dels X. Premis 
de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat.
La nostra presència a l’acte voldria significar també un reconeixement 
de la nostra entitat per la seva continuïtat i compartim amb ells el goig 
d’haver estat presents en el lliurament d’aquest guardó tan merescut.

II.  Al Centre Cultural L’avenç
Tanmateix, el Centre L’Avenç, amb qui ens uneixen molts vincles al servei del poble, ha estat reconegut amb el 2n. 
dels premis Ateneus, que atorga la Federació d’Ateneus de Catalunya, per la seva creativitat artística, la solidaritat 
que imparteix i la bona feina feta que s’ha reflectit en la representació “Tot fent els Pastorets”.

El Grup d’Estudis d’Esplugues comparteix amb força joia aquests reconeixements d’entitats 
lluitadores de la nostra vila.
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El dia 17 de gener a les 8 del vespre al Casal Rober Brillas 
vam fer l’assemblea ordinària del grup d’Estudis d’Es-
plugues. Els nostres estatuts ens diuen que cada any 
l’assemblea ha d’aprovar els comptes de l’any acabat, el 
pressupost del l’any i procedir a la renovació de la meitat 
de la Junta. L’assemblea comença a les 8 del vespre amb 
l’assistència de 26 socis, més 8 amb delegació de vot 
representats per la presidenta Rosa Abós.
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta. 
A al segon punt la presidenta Rosa Abós expica totes les 
activitats, que en són moltes del grup d’Estudis i al quart, 
les activitats previstes per a l’any 2019.
La part econòmica té dos punts, el tres en què la tresorera 
Lídia Verdier presenta el balanç i estat de comptes de l’any 
2018. Ens explica que l’any ha acabat amb superàvit tot 
i les moltes activitats realitzades, cosa que ens permet 
tenir una economia sanejada sense problemes de treso-
reria fins que arriben les subvencions.. Al cinquè es pre-
senten els pressupostos del 2019 que segueixen una línia 
continuista respecte als dels 2018 i que ens garanteixen 
que podrem fer sense entrebancs les activitats previstes 
i mantenir el superàvit a finals d’any.
El sisè punt és la renovació de la Junta directiva. Miquel 
Casellas diu que segons està establert als estatuts, en 
aquesta assemblea toca renovar els càrrecs de vicepre-
sident, tresorera i vocals parells. Tots ells es tornen a pre-
sentar per un cicle de dos anys més, a excepció de la vocal 
8 Coni Antolinos que no es presenta i que el GEE agraeix 
la seva col•laboració. Es presenta Rafel Marco Moreno i 
s’aprova el seu nomenament com a vocal 8. Es fa públic 
que l’Anna Hernàndez Campreciós, que durant aquest 
últims mesos ha col•laborat amb la junta és reconeguda i 

nomenada oficialment com a vocal 7. Pel que fa al nombre 
de socis durant l’any 2018 hi ha hagut 9 altes i 2 baixes 
de socis, resultant que a data d’avui el GEE té 117 socis.
La Junta queda així: presidenta Rosa Abós Prats, vice-
president: Santi Campo Haro, secretariMiquel Casellas 
Piquet, tresorera Lídia Verdier Guasques. El vocals 
són: Joan Maria Puiggròs Modolell, Cristian Domínguez 
Bolaños, Montserrat Ruiz Romanos, Josep Florenza 
Brillas, Enric Alsinet Jiménez, Mercè Masot Amigó, Anna 
Hernàndez Campreciós i Rafel Marco Moreno.
Hi ha moltes intervencions de les persones presents que 
fan aportacions molt interessants que la junta tindrà 
present. I finalment el Josep Castells presenta el video de 
les activitats del 2018. Com cada any el vídeo va agradar 
molt i és un bon recordatori de la feina feta. 
A continuació es dona per finalitzada l’assemblea en què 
tots els punts s’han aprovat per unanimitat i prenem una 
copa de cava.

Trobareu una informació completa amb l’acta, l’estat de 
comptes i el pressupost a la nostra pàgina  web i també 
hi podreu veure el video resum de l’any 2018.

Assemblea ordinària del 17 de gener del 2019

GENER:
Dijous 17 Assemblea General Ordinària.

FEBRER:
Dijous 7 Xerrada "50 anys sense el Raval". Trac-

tarem de les vivències del  col·legi de 
les monges.

Dissabte 16 Sortida matinal a la Presó Model.

MARÇ:
Dijous 7 Xerrada "50 anys sense el Raval" Us 

explicarem la història d'algunes de les 
cases del Raval. Amb aquesta xerrada 
clourem el treball del Raval.

Dissabte 16 Sortida cultural.  Us informarem del 
lloc exacte, encara ho estem treballant.  

          

ABRIL:
Dijous 4 Celebrarem Sant Jordi

MAIG:
Dijous 2 Presentació del llibre “La nostra poli-

cia” de Jaume Bosch.

JUNY:
Dijous 6 Xerrada: Salvaguarda dels arxius 

durant la Guerra Civil. 
Ponent :  Lídia Verdier


