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EDITORIAL AUTORS ESPLUGUINS, per Miquel Casellas 
Quan cada un de nosaltres 
ens aferrem amb força a 
la nostra parcel·la de veri-
tat neix la intransigència, i 
aquesta actitud ens portarà 
al fracàs amb tota seguretat.
Des de el Grup d’Estudis 
mostrem la nostra decepció  
en la resolució del desa-
cord entre l’Ajuntament i la 
Coordinadora d’Entitats que 
aquest any ens ha escap-
çat l’inici de la Festa Major. 
Tenim al damunt de la taula 
ambdós manifestos que, 
lluny d’aclarir res, ens fan 
pensar en la intransigència.
En anteriors editorials hem 
glossat la importància de 
les entitats i el valor de les 
persones que les integren. 
Sense aquest col·lectius no 
hi ha festa: això ha quedat 
sobradament palès.
Però potser estem estirant 
costums molt antigues fins 
els nostres dies per adap-
tar-les a un món que canvia 
molt de pressa, i ja no tenen 
cabuda en la nostra reali-
tat actual. Potser hauríem 
de ser més imaginatius i 
creatius, inventant espais 
nous on totes les maneres 
de ser i actuar si sentissin 
representades i ningú fos 
mal vist per pensar diferent 
del qui mana.
Sempre ha estat complicat 
escoltar i cedir, però s’ha 
de fer. És l’única manera 
de mantenir la fràgil con-
vivència. Qui té el poder té 
l’obligació de solucionar els 
desacords buscant el con-
cents i més si, com és el cas, 
forma part del conflicte.
Un dels defectes del la 
democràcia és que en deter-
minades circumstàncies, 
la regla de la majoria por 
tornar-se antidemocràtica.

Nascut al barri de Sants, a Barcelona el 25 de març del 1918, vingué a viure a Esplu-
gues l’any 1932, quan tenia catorze anys.
Els estudis primaris, els va cursar a l’escola dels Germans Maristes de Sants, i el 
batxillerat el cursà a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona. L’any 1936, per motius 
evidents, va haver de deixar els estudis, però ja li havia nascut la seva afició per la lec-
tura de qualsevol llibre que anés a parar a les seves mans, clàssics, històrics, novel·la 
i poesia. En el transcurs de la seva vida va aconseguir tenir una excel·lent biblioteca 
d’autors d’arreu.

Pasqual Juan i Lloret

Sempre es va interessar per 
la vida, costums i veïns del 
nostre poble, l’any 1942, ja 
va fundar una petita “revista” 
que sortia com a complement 
del full dominical. L’any 
1944 va fundar i editar la 
revista “Honda”, de la qual 
van sortir 28 números, fins 
l’any 1953 en què va desa-
parèixer. L’any 1950, en 
Josep Català, va fundar la 
revista “ Vida de Esplugas” i 
li va demanar col·laboració, 
sense dubtar-ho s’integrà al 
Consell de redacció i ocupà 
durant molts anys el càrrec de 
director, càrrec que va haver 
de deixar per malaltia l’any 
2000, havent estat, durant 
cinquanta anys, ànima, 
impulsor, divulgador, articu-
lista i puntal de la publicació. 
L’any 1978, es catalanitzà 
el nom de la revista com a 
“Crònica de la Vida d’Esplu-
gues”, i enguany es celebra 
el 70è aniversari de la seva 
publicació ininterrompuda.
L’any 1951, en Pasqual Juan, 
promocionà l’organització 
i exercí de secretari dels 
primers Jocs Florals d’Es-
plugues.

La Biblioteca Popular Pare 
Miquel d’Esplugues, amb 
motiu de complir el seu vint-
i-cinquè aniversari l’any 
1973, publicà una antolo-
gia d’autors locals, amb el 
títol de “L’Espluga Íntima”, 
on s’inclouen unes poesies 
seves. També l’any 1977, 
va posar text al llibre de 
dibuixos, relacionats amb el 
nostre poble, de Joan Bueno, 
“Una visió d’Esplugues”, 
que va guanyar el Premi Joan 
Brillas. El 1990, va publicar 
“Tornant a mirar, Esplugues 
des del 1900”, un recull de 
dades, que molts veïns van 
aportar, com a testimoni 

de l’activitat de la nostra 
ciutat, costums, i vida social, 
que n’és una important font 
d’informació. Té publicades, 
quatre biografies de persones 
guardonades amb la medalla 
d’Or d’Esplugues, Angelina 
Alós i Tormo, ceramista; Pere 
Mañé i Baleta, músic; Eulàlia 
Fàbregas i Jacas, escriptora i 
escultora; Xavier Corberó i 
Olivella, escultor. També de 
dues biografies, una del Pare 
Miquel d’Esplugues, monjo 
caputxí i l’altre de Dom Oriol 
Maria Diví i Coll, monjo de 
Montserrat, ambdós de la 
nostra ciutat.
A petició de la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues, el 2004, 
va escriure el text del conte 
“En Mateu i la Marta des-
cobreixen els Tres Tombs”, 
que fou il·lustrat per Pilarín 
Bayès.
L’any 1997, i amb motiu dels 
seus 50 anys de casament, les 
seves filles i fill, li van publi-
car el llibre “Collita d’amor”, 
recull de les poesies que tenia 
dedicades a la seva esposa 
Vicenta Nebot i Soley. Li han 
musicat diversos poemes, 
alguns pel mestre Pere Mañé 
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i Baleta, “Avui és Nadal”. 
Per mossèn Joan Melià, “La 
caramella d’una noia d’Es-
plugues”, “Convit d’Amor”, 
“Hem vingut seguint la 
Llum”, “La pau és sempre 
un gran bé”. Pel director del 
grup d’havaneres Peix fregit, 
Josep Bastons, “La Sirena de 
Begur”. Va escriure poemes 
per a diverses persones d’Es-
plugues i els “Goigs de sant 
Mateu” d’Esplugues de Llo-
bregat. La seva bibliografia 
és molt extensa i sobretot 
espluguina, té publicades 

diverses biografies de perso-
natges i un munt d’articles 
relacionats amb persones, 
masies i història del nostre 
poble.
Per tots els seus coneixe-
ments del poble, fou nomenat 
“Cronista de la vila”.
En Pasqual Juan, morí el 
17 de juliol del 2005, i els 
IV Jocs Florals d’Esplu-
gues, celebrats l’any 2007, 
es dedicaren, en senyal d’ho-
menatge i de gratitud, a la 
seva persona i a la seva vida 
d’entrega a la ciutat.

Jo vaig somniar un Nadal
inabastable a l’espera
i vaig somniar despert
fits els ulls a la finestra.
Jo vaig somniar un Nadal
sense abaixar la parpella,
mirant l’horitzó llunyà
per veure sortir l’estrella.
Jo vaig somniar un Nadal
sense crits i sense esquerdes,
que portés música el mot
i el llavi un dibuix de festa.
Jo vaig somniar un Nadal
en una llar que fos meva,
on l’Infant trobés bressol
i una galta que fos tèbia.
Jo vaig somniar un Nadal
que Tu en fossis l’Estrella,
i el missatge de l’Amor
portessis amb veu serena.
El somni resta llunyà
i tinc una llar molt plena.
tu al mig per dir que el Fill
ha d’ésser nostra llanterna.
 
Nadal 1974

Transcripció de dos poemes del llibre Collita d’Amor:
Roja com la sang la rosa,
mig tancada mig desclosa,
en silenci vol dir un mot.
És el mot d’una veu tendra
que va voleiar la cendra
 i encén llum a l’horitzó.
Per Sant Jordi, nova aurora,
pel pendís l’ombra rossola,
descobrint-me nous delits,
i m’aturo a la ventura
del passat que en mi perdura
amb sentors de llessamí.
Per això, avui, la rosa,
mig tancada mig desclosa,
et porta un mot com un bes,
com si fos nova promesa
d’una passió molt encesa,
que no sent el temor de res.
 
23 d’abril de 1992

Amable al·legoria feta per 
Pilarín Bayès,  el dia de la 
presentació del conte, 
“En Mateu i la Marta des-
cobreixen els Tres Tombs”, 
dedicada a Pasqual Juan.

Portada del llibre Collita d’Amor. LA SORTIDA A GUISSONA PROGRAMADA  PEL PASSAT  19 D’OCTUBRE
LA FAREM EL 30 DE NOVEMBRE

La Junta del Grup d'Estudis d'Esplugues reunida el dia 17 d'octubre a les 20h en sessió extraordinària va decidir 
per majoria ajornar la sortida tenint en compte la situació actual que està patint el nostre país, i també basant-
nos en els vostres suggeriments.
Els qui havien confirmat la seva assistència van ser avisats un per un de forma personal o telefònica i van poder 
venir al despatx per recollir els seus diners. 
Finalment hem aconseguit lligar-la de nou per al proper dia 30 de novembre i sortirem a les 8 de la pl. Santa 
Magdalena i tornarem cap a les 8 del vespre.



HOMENATGE A JOAN BROSSA EN EL CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT

“Brossa no ha mort”
Els poetes, els artistes no moren mai perquè quan els necessitem obrim un llibre i trobem la seva poesia, per 
això el poeta Enric Casasses va afirmar amb contundència ”Brossa no ha mort!" en un homenatge amb motiu 
del centenari i va afegir "Brossa ha deixat sols els poemes perquè ens fixem en ells i no tant en ell”.

Joan Brossa naixia a Barcelona el 19 
de gener de 1919 al carrer de Wagner. 
Li agradava molt d’haver nascut en 
un carrer que portava el nom del seu 
músic predilecte.  
Iconoclasta, hiperactiu i compromès, 
l’escriptor va publicar una setantena de 
llibres i desenes de peces teatrals, i va 
concebre centenars de poemes visuals 
i objectuals.

A la recerca de l'art total, el poeta 
va concebre l'art com una pràctica 
polifacètica en la qual es permetia 
introduir qualsevol tipus d'expressió: 
des de sessions de màgia fins a poesia 
visual, passant pel cinema, la música, 
la dramatúrgia, la pintura…
Joan Brossa considerava la poesia -i, 
per extensió, la creació-“una aventura 
oberta”. Cada poema era una petita o 
gran investigació que es proposava 
resoldre a través d’un text, visualment 
o a través d’una proposta escènica. Un 
cop se’n sortia, passava a la següent.

Poc interessat en la formació escolar 
es va resistir a estudiar comerç per 
poder treballar en un banc com volia 
la família que tampoc van aconseguir 
fer-lo treballar en l’ofici del pare.
Li interessava més la màgia.
Arribà el moment que la República 
cridà la lleva de Brossa, En els seus 
records, Brossa subratlla la mala 
organització, així com els moments 
de perill que hi va viure per culpa de 
la seva poca destresa. Malgrat això, 

confessa haver viscut moments molt 
macos i divertits.
Quan va acabar la guerra la família el 
pressionava perquè treballés però ell 
no en tenia de ganes, preferia la poesia. 
El seu amic Manuel  Viusà li recomanà 
que anés a veure Josep Vicenç Foix, 
pastisser i poeta, que era molt conser-
vador des del punt de vista personal 
però molt revolucionari com a poeta. 
Foix va quedar sorprès que un noi tan 
jove s’interessés per les avantguardes 
però li va aconsellar que estudiés orto-
grafia perquè feia moltes faltes i que 
fes sonets per adquirir l’ofici de poeta
A Més del poeta Foix fa amistat amb 
altres intel·lectuals i artistes: Manuel 
de Pedrolo, Joan Ponç, Joan Miró, 
Modest Cuixart, Antoni Tàpies. Una 
bona part d’aquesta colla es reunien 
a casa de Joan-Josep Tharrats perquè 
era l’únic casat. Un bon dia els va pro-
posar de fer una revista i així nasqué 
la revista avantguardista el Dau al set, 
(1948 - 1953) nom que va proposar el 
mateix Brossa.
A finals dels quaranta, apareix en la 

vida dels components de Dau al Set 
un personatge cabdal: João Cabral de 
Melo, poeta brasiler que era a Barce-
lona com a vicecònsol del seu país. Les 
converses amb ell foren decisives per 
a gairebé tots, ja que els introduí en el 
marxisme i la necessitat que l’artista es 
comprometi amb la societat. Gràcies a 

ell, l’obra de Brossa donà un gir cap a 
la realitat amb el llibre Em va fer Joan 
Brossa del 1950.
Dos exemples són els poemes que 
dedica a Salvador Puig Antic i al 
general Franco.

“FINAL!

Havies d'haver fet una altra fi;
et mereixies, hipòcrita, un mur a
un altre clos. La teva dictadura, 
la teva puta vida d'assassí, 
quin incendi de sang! Podrit botxí,
prou t'havia d'haver estovat la dura
fosca dels pobles, donat a tortura
penjat d'un arbre al fons d'algun camí.

Rata de la més mala delinqüència,
t'esqueia una altra mort amb violència,
la fi de tants des d'aquell juliol.

Però l'has feta de tirà espanyol,
sol i hivernat, gargall de la ciència
i amb tuf de sang i merda. 
    Sa Excremència!-

Glòria del bunyol,
ha mort el dictador més vell d'Europa.
Una abraçada, amor, i alcem la copa! 

20 de novembre de 1975

Si no podia escriure, 
als moments d’eufòria

seria guerriller, 
als de passivitat prestidigitador. 

Ésser poeta 
inclou totes dues coses. 

“Un poeta és un mag i un mag ha 
de ser un poeta perquè funcioni. 

La capacitat de sorpresa em 
sembla fonamental”

“Ser home és, es vulgui i no, 
viure sota el domini de la política” 
gràcies al pròleg de João Cabral 

de Melo vaig adonar-me que 
l’avantguarda es podia relacionar 

amb actituds d’esquerres. 
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ACTIVITATS DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

NOVEMBRE 2019 
Dijous 7 XERRADA:  “Cuba: Un immens país petit” 

a càrrec del periodista Vicenç Lozano. A l’AVENÇ Centre Cultural.

Dissabte 16 SORTIDA MATINAL: Visita a l’antic monestir benedictí 
de Sant Pau del Camp  

Dissabte 30 SORTIDA a Guissona on visitarem el Museu Romà i el Castell de Pallargues

DESEMBRE 2019
Dijous 12 XERRADA dedicada a la Crònica de la Vida d’Esplugues. 

Amb motiu del seu 70è aniversari. A l’AVENÇ Centre Cultural.

GENER 2020 
Dijous 16 Assemblea General Ordinària

Programades de novembre de 2019 a gener 2020 

Elegia 

Salvador, per tu no hi ha Amnistia; 
cap joc de queixes no té res a fer; 
però el teu pensament, gall guerriller,
recosirà la llum en el nou dia.

M'empeny el seny, i aquesta ofrena té
afany de lluita que el fullam canvia;
el teu exemple, vora d'alegria, 
darà salut a qui no perd carrer. 

La Llibertat, columna de la fruita, 
fa clara la diada de la lluita, 
que a poc a poc va esdevenint filó. 

Rellotge sempre de la gent que lluita, 
obres la gàbia a muntanyes. No 
has caigut pas! Puig Antich, Salvador!

2 de març de 1976 
Antologia de poemes de revolta (1978)

El seu compromís polític no li impedí 

de ser fidel al seu esperit iconoclasta 
i avantguardista. Va escriure teatre, 
poesia, prosa, però també va relacio-
nar plàstica i literatura amb la poesia 
visual, primer en paper i després en 
escultura, algunes de les quals li va 
encarregar l’ajuntament de Barcelona. 
Dos exemples els trobem a la pl. de la 
Catedral, davant de l’aqüeducte o al 
Velòdrom d’Horta.
Va continuar interessat per la màgia 
i també es va inspirar en els trans-
formisme de Fregoli i els estriptís de 
Christa Lem que va començar al Moli-
no i va acabar amb espectacles més 
intel·lectuals sent musa inspiradora 
de molts intel·lectuals d’esquerres. 
El 1977 va ser la primera dona que va 
aparèixer nua a TVE.
Podem dir que Joan Brossa va aconse-
guir dedicar-se a l’art tota la vida i que 
la seva obra va tenir un important ressò 
internacional i al nostre país i tingué 
un important reconeixement en forma 
de premis. Per tal que pogués man-
tenir la seva obra i tenir un espai digne 

on treballar l’ajuntament de Barcelona 
li concedí un vitalici l’any 1987.
La vida de Brossa havia sortit dels 
cercles tancats i va passar a ser un 
ciutadà conegut i reconegut. Però els 
últims anys vivia desenganyat de la 
situació política i , en general de la 
humanitat, i també després de tenir 
com deia ell “les primeres avaries" 
no tenia ganes de continuar. Cami-
nava amb dificultats i a finals del 98, 
en sortir de l’estudi va caure per les 
escales. Entrà a l’hospital de La Vall 
d’Hebron en coma i morí l’endemà. 
Era el 30 de desembre de 1998.
Acabem amb les seves paraules 
sempre vitals

Em plau escriure una cosa, 
dir-la, després llegir-la, i fer-la.

Epíleg
Per ser feliç, mortal,

camina sempre i oblida. 

Santi Campo


