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EDITORIAL AUTORS ESPLUGUINS, per Miquel Casellas 
Els premis honoren a qui els 
atorga, i  els Premis Pont són un 
reconeixement a les persones 
i entitats pel seu esforç i dedi-
cació; vagi per davant la nostra 
felicitació més sincera a tots els 
gratificats.
S’han distingit vuit categories 
que reconeixen les activitats 
que han dut a terme persones, 
col·lectius, entitats i empreses 
destinades a projectar i pres-
tigiar la ciutat d’Esplugues. Les 
entitats culturals de voluntariat 
no han estat afortunades amb 
cap reconeixement.
Volem posar en valor el treball 
d’aquestes entitats culturals 
formades per persones volun-
tàries, que a part de dedicar-hi 
temps, contribueixen amb el 
seu talent i coneixements a fer 
una tasca que cap ajuntament 
podria sostenir ni humanament 
ni econòmicament.
Atenen una comesa de divul-
gació, recerca, salvaguarda i 
popularització, entre altres, 
dels oficis desapareguts i dels 
costums més antics del nostre 
país, procurant que no es perdi 
la memòria dels nostres orígens, 
de músiques, de balls, de  llibres, 
de persones, de professions; 
sense oblidar mai  els fets que 
l’actualitat aporta diàriament i 
són transcendents. 
Les entitats promouen valors 
com la integració, la cohesió, la 
participació, el diàleg, la solida-
ritat i un fort compromís amb la 
societat.
No ens podem imaginar cap 
esdeveniment popular sense 
la contribució il·lusionada de 
les entitats, que arrosseguen 
i conviden a tota la població a 
participar de les festes i tra-
dicions, sovint  preparades i 
organitzades durant molts dies.
El seu premi més preuat són 
els associats, els amics, l’equip, 
el treball ben fet i l’oportunitat 
de passar al més joves el testi-
moni de la cultura i la història, 
que en definitiva ens ha fet tal 
com som.

Nascuda a Barcelona el 1925, Maria Rosa Buïgas Suárez, filla de Joaquim 
Buïgas i Garriga i de Emília Suárez i Torres, va venir a viure a can Brillas 
d’Esplugues, arrel del seu matrimoni el 1948, amb Robert Brillas Juncosa.
El 1972, la masia de can Brillas, fou venuda a l’ajuntament i es convertí 
en el Casal de Cultura Robert Brillas, que tothom coneixem.

Maria Rosa Buïgas Suárez

Na Maria Rosa, provenia 
d’una família burgesa i aco-
modada, d’arquitectes, engi-
nyers i intel·lectuals, el seu 
besavi, Miquel Garriga i 

Roca, va ser l’arquitecte 
del Gran Teatre del Liceu, 
el seu avi Joaquim Buïgas i 
Monravà va ser l’arquitecte 
que, entre altres obres molt 

importants a l’Uruguai i 
l’Argentina, erigí el monu-
ment i urbanitzà el passeig 
de Colom, a Barcelona. El 
seu oncle, Carles Buïgas 
i Sans, fou l’enginyer que 
dissenyà, les Fonts de Mont-
juic. El seu pare comprà 
el 1917, al que seria el seu 
sogre, Arturo Suárez Roca, 
la revista infantil TBO, del 
que en va ser director, editor i 
també guionista de la majoria 
de les seves historietes, com 
“La família Ulises” o “Los 
grandes inventos del TBO 
(Doctor Franz de Copen-
hagen)”, fins que va morir 
el 1963. Els guions sempre 
els va escriure en català, 
fins i tot, durant la dictadura 
franquista, i era el seu soci 
Emili Viña, qui les traduïa al 
castellà.
Maria Rosa Buïgas, portà a 
molts intel·lectuals esplu-
guins i barcelonins a casa 
seva, on es feien moltes tro-
bades, balls i actes culturals. 
Va escriure moltes poesies, 
novel·les i relats, que recollí 
i publicà en nou llibres.
L’any 1968, Dient coses 
(poesia). 1973, El Signe del 
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Dient coses 
Les hores mai no s’acaben,
fan nits i fan dies,
i com les ones,
tornen i sempre varien

El signe del matí 
Si podia aturar el pensament
igual que s’agafa un cavall per la brida,
tancaria els ulls a la nit
i no tindria somnis de dia,
pensaments que no puc aturar.

Us presentem alguns fragments de poemes de M. Rosa Buïgas

Dedicat a la casa 
on va viure 
(Can Brillas)
Avui et tinc més lluny,
però et recordo tant ...
I a la primavera,
és quan et recordo més ...
A tu, oh casa vella,
els ocells que hi habiten,
i els florits rosers.

La rosa vermella
La neu queia lentament 
no tenia pressa, 
però al jardí s’anava cobrint 
d’una capa espessa.
Enmig la blancor, 
com taca de sang, 
es veia una rosa vermella, 
que s’anava ofegant.
I va durar tants dies 
aquella rosa vermella, 
que quan es va morir, 
ja era primavera.
Jo la volia collir, 
i estava tan freda, 
que els pètals no va obrir, 
i romangué poncella. 

Matí (poesia). 1976, Més 
lluny de l’estranger (nar-
racions). 1979, De verdes i 
madures (narracions). 1982, 
El cementiri dels elefants 
(novel·la). 1984, L’aranya 
roja (narracions). 1991, Cel 
rogent (poesia). 1993, Belle 
èpoque, Diari de Lillianne 
(novel·la) i l’any 2000, Ron-
dalles (narracions curtes). 
L’ajuntament d’Esplugues 
també l’homenatjà publicant 
algunes de les seves poesies 

a L’Espluga Íntima, Antolo-
gia d’Autors Locals de l’any 
1973.
També l’any 1973, es va 
editar un disc LP, titulat 
“Cançons i Poemes de Maria 
Rosa Buigas”, interpretat 
per la soprano Maria Dolors 
Martí acompanyada al piano 
per Josep M. Llorens, que 
va musicar la majoria del 
seus poemes. Els poemes 
que es canten són: La Pun-
taire, La Rosa Vermella,  

musicada pel mestre Pere 
Mañé, La Gran Albada, 
Violetes del bosc, Amor, El 
Geni, Sempre, Mirant al Cel, 
Campanetes Blaves, Mai-
numbï. La cara B del disc el 
conforma un oratori poètic, 
dividit en quatre apartats que 
porten els noms genèrics de: 
Pau, (cinc poemes), Inqui-
etud, (set poemes), Amor, 
(cinc poemes), Humor (sis 
poemes). 
A un altre disc LP de vinil, 

també de l’any 1973, de la 
companyia Hispavox, sèrie 
Estel, gravat per l’Orfeó 
Enric Morera, amb el títol 
de Concert de l’Ateneu, i té 
musicats dos poemes: Era 
un Pescador i La Rambla de 
les Flors.

Maria Rosa Buïgas va morir 
el 17 de novembre del 2016, 
a l’edat de 91 anys.
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”Matinal d’art”
Una nova activitat del Grup d’Estudis d’Esplugues

NOVA ACTIVITAT

Interessats a aportar a la ciutadania d’Esplugues 
molts aspectes de la cultura que es duen a terme 
en les nostres conferències mensuals, ens hem 
plantejat d’oferir també sessions d’interpretació 
artística que vam iniciar el passat dissabte 11 de 
maig  amb una sessió dedicada a Botticelli,  pre-
sentant una pintura intitulada “L’al·legoria de la  
Primavera” i assenyalant els detalls que el pintor 
reflectia en la seva obra. L’exposició del tema fou 
a cura de la Lídia Verdier Guasques en la Sala 
75 aniversari del Centre L’Avenç, al matí, per cert 
amb força públic present. L’exposició artística fou 
excel·lent, amb ajuda d’una projecció del quadre 
en qüestió.
El més important fou donar resposta a moltes 
qüestions suscitades per la interpretació artística 
de l’obra, que la Lídia Verdier va atendre amable-
ment.

Estem segurs que aquesta nova iniciativa del Grup 
d’Estudis d’Esplugues serà corresposta per l’inte-
rès de la ciutadania espluguina i, en especial, pels 
socis de l’entitat.

JUNY 
Dijous 13 A L'Avenç 

Jaume Bosch. Xerrada i 
presentació del seu llibre: 
“La nostra Policia” 

 

OCTUBRE 
Dijous 3 Mikel Ardanaz. Xerrada: 

“EUSKARA, origenes y 
evolución de la 
lengua vasca”  

Dissabte 19 Visita cultural: 
Lloc a determinar 

Programades de juny a desembre 2019 

FEBRER, JUNY I OCTUBRE 
Publicació de la revista El Pou del Vernís 
Aquesta agenda pot patir alguna modificació, en aquest cas serieu informats degudament. 

NOVEMBRE 
Dijous 7 Vicenç Lozano. Xerrada: 

“Cuba: Un immens país 
petit” 
 

Dissabte 16  Sortida matinal: 
Lloc a determinar 
  

DESEMBRE 
Dijous 12 Xerrada dedicada a 

La Crònica de la Vida 
d’Esplugues. 
Amb motiu del seu 
70è aniversari.  
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Tema que he estat investigant durant 
un any per al Treball Final del Màster 
Biblioteconomia i Col·leccions 
Patrimonials de la Facultat de Bibli-
oteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona.  Aquesta, 
era la primera xerrada que es feia un 
cop finalitzat el cicle sobre el Barri 
del Raval, i em semblà oportú fer-ne 
esment per demostrar que sense 
les tasques de salvaguarda que va 
dur a terme el servei de Salvament 
del Patrimoni Historico-Artístic i 
Documental de Catalunya (SPHAC), 
no hagués estat possible establir i 
demostrar que les primers cases al 
Raval daten del 1768, desmentint 
així la creença popular que el seu 
origen era d’època medieval, donat 
que uns dels arxius protegits per 
l’SPHAC va ser l’Arxiu Històric de 
Protocols. Intentant mostrar així, la 
importància de les tasques que va 
dur a terme l’SPHAC amb Agustí 
Duran i Sanpere com a director 
del servei. Si bé, el treball final de 
màster, està més centrat a establir 
què es va poder conservar o què es 
va perdre de l’Arxiu de Montsió, la 
xerrada es centrà més en les tasques 
de l’SPHAC utilitzant l’Arxiu de 

Montsió com a exemple del recorre-
gut que molts arxius de Barcelona i 
Catalunya van seguir d’arxiu-refugi 
en arxiu-refugi fins al moment de la 
devolució un cop acabada la guerra. 
No puc deixar d’esmentar que dos 
dies més tard vaig tenir el goig de 
poder conèixer i parlar una estona 
amb l’autor de la Tesi doctoral en 
què he basat bona part de la inves-

tigació. Així com saludar també a 
la filla d’Agustí Duran i Sanpere, 
que varen ser presents a una taula 
rodona que tingué lloc en el marc 
dels actes organitzats amb motiu de 
la celebració del Recercat impulsat, 
com cada any, per l’Institut Ramon 
Muntaner a la ciutat de la cultura, i 
que en aquesta ocasió tingué lloc a 
Cervera.

La salvaguarda dels arxius catalans
durant la guerra civil espanyola
(1936 – 1939)
El passat 2 de maig vaig tenir la fortuna de participar, un cop més, en la conferència 
mensual que el Grup d’Estudis té per costum organitzar. En aquesta ocasió el tema 
va ser La salvaguarda dels arxius catalans durant la Guerra Civil Espanyola (1936-
1939).


