
Butlletí d'informació
del Grup d'Estudis
d'Esplugues

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

MARÇ 2021

67

EDITORIAL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

Rosa Abòs i Prats, actual presidenta, 
i els objectius del Grup d'Estudis 
d'Esplugues.

Volem expressar la voluntat de 
la Junta de fer actes culturals 
pels socis i seguir treballant 
per l’entitat malgrat les circum-
stàncies tan adverses que ens 
acompanyen.
Ha passat un any des que es 
va detectar el primer cas d’una 
persona infectada i també 
d’aquest confinament pro-
tector al qual encara estem 
sotmesos.
Llegim que els historiadors 
consideren que les epidèmies 
són els correctors naturals del 
creixement demogràfic. Per 
posar un exemple, el cas de la 
pandèmia de la pesta negra de 
1348 va eliminar un terç de la 
població europea i ara sabem 
que va canviar l’estructura de 
la societat medieval, i va ser un 
factor molt important cap a la 
transició a la modernitat.
Nosaltres encara no coneixem 
en què haurà canviat de forma 
substancial, però si podem 
percebre alguns cansaments 
psicològics, sobretot relaci-
onats amb el nostre compor-
tament social. El que sabem 
segur és que no serem millors. 
La història ens ensenya amb 
tota crueltat, que cap poble ni 
nació s’hagi ennoblit després 
de patir guerres i pandèmies.
De moment ja és tangible el 
descontentament juvenil, hi 
ha un sector al que anomenem 
que no té res a perdre, que es 
manifesten no per pensaments 
polític, sinó per raons econòmi-
ques i socials.
Haurem d’estar amatents a 
qualsevol missatge que ens 
arribi des d’aquest sector de la 
població, potser seran ells que 
aquesta vegada faran canviar 
l’estructura de la societat. Ho 
faran de manera barroera, poc 
ortodoxa i gens convencional 
però diríem que la llavor ja està 
sembrada.
Nosaltres seguirem treballant 
per la cultura tal com hem fet 
fins ara; la investigació i el 
coneixement són l’únic camí a 
la llibertat.

25 anys d’història
del Grup d’Estudis d’Esplugues
o 25 anys de lluita al servei del país
per Joan M. Puiggròs Modolell

La nostra intenció primera 
era relatar les vicissituds del 
Grup d’Estudis d’Esplugues, 
des de la seva fundació l’any 
1995 fins els nostres dies. 
No podíem oblidar que al 
servei d’aquest Grup d’Es·
tudis s’han abocat nombroses 
persones que han cremat llurs 
hores lliures i han facilitat la 
continuïtat d’aquest projecte.
Però la tasca ha estat tan 
generosa que no es podia 

encabir en un breu article 
com el present. És més, si 
volem deixar constància 
d’aquests 25 anys d’història 
i els qui han esmerçat les 
seves hores lliures, mereix 
una Miscel·lània específica, 
que reculli també un material 
gràfic de força interès que 
il·lustra els projectes i les 
esperances confegides dia a 
dia per un grup de ciutadans 
amb inquietuds, que no eren 
capaços de permetre que el 
passat d’Esplugues es diluís 
en l’oblit.
La confecció d’una Miscel·
lània és laboriosa, però com·
pensa el fet de concretar la 
nostra història que no sempre 
és respectada per interes·
sos determinats. No tingueu 
dubte que serà una Miscel·
lània acuradament confegida 
i que reflectirà també les 
vivències de la nostra vila..
Per aquesta raó, les presents 
línies són, de fet, una decla·
ració d’intencions per dur 
a terme la confecció d’una 
història que ens afecta a tots, 
en el record d’una etapa que 

ens omple de satisfacció. La 
nostra voluntat seria d’entrar 
a les vostres cases com hostes 
benvinguts i que la Miscel·
lània que us anunciem sigui, 

tanmateix, una fita en els vos·
tres records i en les vostres 
enyorances.
Des de l’any 1995 han canviat 

M’he permès encapçalar un doble títol a l’article perquè ambdós són sinònims: 
El Grup d’Estudis com la tasca de ciutadans que han cremat moltes hores de 
la seva vida lluitant per la societat que els envolta i, respecte els anys de lluita, 
són tanmateix el testimoni d’una inquietud patriòtica, cultural, intel·lectual, 
artística, social, al servei del país que estimem.
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La Portatil FM, al  1r. Aplec 
a Sant Pere Màrtir.

Acte al Casal de Cultura Robert Brillas de l'Aniversari de l'escola Isidre Martì.

25 anys d’història del Grup d’Estudis d’Esplugues o 25 anys de lluita al servei del país

moltes coses i hem d’agrair 
a tots els qui van endegar 
aquest projecte la seva gran 
visió de futur. Molts d’ells 
ens han deixat, després d’ha·
ver cremat moltes hores de la 
seva vida al servei del Grup 
d’Estudis.
Aquesta és la gran lliçó de 
la societat humana, que uns 
van prenen relleu del tre·
ball que als altres no poden  
prosseguir, però tots som 
conscients que el treball 
que afegim els que seguim 
al servei d’aquesta entitat 
s’afegeix amb agraïment al 
que van realitzar homes i 
dones fins els darrers dies de 
la seva vida.
Un Grup d’Estudis sap amb 
certesa d’aquesta filosofia. 
Tots actuem ordenadament 
segons uns projecte comu·
nitari, perquè tota recerca ha 
d’esdevenir pacient, minuci·
osa i disciplinada.
I així hem arribat als 25 anys 

de vida, en la qual hem anat 
superant no pocs obstacles 
per desenvolupar dignament 
la nostra tasca.
Un progressiu augment en el 
nombre de socis que, actual·
ment, superen amb escreix el 
centenar, ens permet albirar 
cinc aspectes primordials de 
la nostra comesa:
1. Estudiar amb atenció el 

que fou la història de la vila 
i del país

2. Estudiar amb interès tot el 
que s’incorpora a la vida de 
la vila, en especial el Patri·
moni Històric, i palesar la 
nostra posició, al respecte.

3. Atès que pertanyem a 
l’Institut Ramon Muntaner 
i, també a la Coordinadora  
de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, mantenim 
uns contactes prou sovint 
per conèixer perspectives 
de país i culturals que ens 
afecten, amb una profunda 
catalanitat.

4. Atendre amb cura els nos·
tres socis, mitjançant fre·
qüents contactes, actes 
culturals, informacions i 
eines de difusió informà·
tica.

5. Presentació de Miscel·
lànies i llibres amb dife·
rents temes, que  tracten 
temes d’interès general.

Tanmateix mantenim una 
informació oberta a tots els 

espluguins a través de comu·
nicacions virtuals (pàg. WEB) 
i, setmanalment, atenem al 
nostre local a tots els qui 
desitgin mantenir un contacte 
personal amb la nostra Junta. 
També en aquests 25 anys 
hem publicat nombrosos 
articles en els 66 exemplars 
del Pou del Vernís que hem 
publicat , com expressió del 
nostre Grup d’Estudis.
La història del Grup d’Estu·
dis d’Esplugues ha recollit 
la dedicació de Presidents 
com la Roser Camps, el 
Jordi Figueras, en Joan M. 
Puiggròs, en Santi Campo i 
la actual Rosa Abós i Prats. 
Però, si no hi haguessin col·
laborat molts voluntaris dies 
i més dies, hores i més hores i 
un munt de gestions diverses 
realitzades generosament, 
no hauria estat mai possible 
d’assolir aquesta celebració.
Per aquesta raó aquesta his·

tòria mereix una Miscel·
lània a part que sortirà en el 
seu moment. De moment, 
assenyalem la fita dels 25 
anys, que les circumstàncies 
sanitàries d’enguany no ens 
permeten celebrar com vol·
dríem.
Vulgueu acompanyar·nos en 
l’esperança que el futur ens 
permetrà renovar la nostra 
voluntat de servei a la ciu·
tadania.

Assemblea ordinària
El dijous 18 de febrer a l’Avenç Centre Cultural vàrem celebrar 
l’Assemblea General Ordinària, com marquen els estatus cada 
any. Volem destacar la presència de 32 socis i sòcies i 18 vots 
delegats excusant la seva assistència.
Com és preceptiu vam aprovar l’estat de comptes, el pressu-
post i vam procedir a renovar la part de la Junta que li corres-
ponia la renovació. Vam parlar de la feina feta i dels projectes 
per aquest any que tornarà a ser diferent com a conseqüència 
de la pandèmia. Finalment les persones associades van poder 
dir-hi la seva i vam veure el vídeo de l’any que el trobareu a la 
pàgina web que torna a estar activa.
És encoratjador pels membres de la Junta copsar de prop 
l’interès per la feina que hem fet i seguirem fent.
Moltes gràcies!



HISTÒRIA per Lídia Verdier Guasques

CENTRES, GRUPS O INSTITUTS D’ESTUDIS.
Els orígens i la seva raó de ser ( I )
Els precedents llunyans dels centres d’estudi podem 
trobar-los al segle XIX i serien les entitats culturals o 
millor dit, les seccions d’estudis naturalistes d’entitats 
culturals centrades més a realitzar estudis descriptius 
que no pas interpretatius. No seria fins a finals del 
segle XIX i principis del segle XX quan els estudiosos 
s’agruparien en revistes o diaris locals, incidint en 
seccions especialitzades o bé publicant monografies. 
I així la divulgació del que s’anava coneixent i l’excursi-
onisme naixent, afavoriren el coneixement i la difusió 
dels estudis del país. 
La creació de l’Institut d’Estudis Catalans que anà 
aglutinant diverses entitats atorgà un caire més aca-
dèmic i combinat amb el seny ordenador de la Manco-
munitat de Catalunya, afavorí, amb el pas del temps, 
que diverses poblacions catalanes disposessin d’una 
monografia escrita per l’erudit local que, amb esperit 
descriptiu, tractaven, entre d’altres, de referents his-
toriogràfics. Aquestes monografies que amb el decurs 
dels anys, van ser àmpliament superades, suposaren el 
precedent científic de la història local, de la divulgació 
semierudita i de la recerca per a agafar la població com 
a centre en tots els seus aspectes.
La guerra d’Espanya aturà aquest procés i durant la 
postguerra el règim implantà Centres d’Estudis a les 
capitals de província de l’estat espanyol. En els seus 
inicis, aquestes centres foren dirigits per personat-
ges afins al règim franquista, hagueren d’adaptar-se 
a escriure en castellà per a poder investigar i publi-

car en temes, si ens cenyim a la temàtica històrica, 
d’època medieval o prehistòrica. Aquests anys foscos 
significaren l’alentiment i en molts casos l’aturament 
de la recerca i publicació de caire catalanesc. I no 
seria fins a la dècada dels 50 i 60 en que començaren 
a sorgir centres locals en ciutats grans i mitjanes de 
Catalunya gràcies a l’empenta de gent sensible al fet 
cultural, imbuïts en certa manera, de l’esperit de la 
resistència en aquell desert cultural que planava per 
sobre del país. A les poblacions on sorgiren aquests 
centres fructificà la llavor i, en molts casos, foren la 
referència per als centres que es crearen en temps 
predemocràtics i democràtics.
En aquesta etapa es produí un eclosió de centres 
d’estudi, principalment per tres motius:
1) A la demanda de la població de més coneixement 

del seu entorn, certs poders locals sorgits de les 
urnes valoraren el sentiment de pertinença a una 
localitat, a una zona, a una comarca, a un país i 
ajudaren a fomentar l’articulació d’estudiosos d’una 
zona.

2) El sorgiment d’una fornada d’estudiants universi-
taris que cursaven carreres de ciències socials o 
d’humanitats com Geografia i Història, Sociologia, 
Economia, Antropologia i Art, entre d’altres, que 
estaven àvids de cultura local sovint desapareguda 
de l’escola i dels instituts i que provocà l’aparició 
de Centres d’Estudis Locals arreu del territori.

3) La Universitat s’adonà, per fi, que els estudis locals 
eren una bona base d’aprenentatge de recerca 
però es donà la paradoxa que els treballs que es 
generaven buscaven sortir al mercat però, poc àgil 
administrativament, la Universitat no ho va saber 
resoldre i foren els Centres d’Estudis els que faci-
litaren la publicació de tesines i tesis doctorals, 
motiu que provocà la creació de nous Centres.

La maduresa aconseguida d’alguns Centres d’Estudi 
implicà que es celebrés el 1er Congrés de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana, a Lleida i a on es defensà 
la necessitat de constituí una Associació de Centres 
de Parla Catalana que va ser l’embrió de la futura 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
creada el 1992 que posà en comú projectes, inquietuds 
i problemes dels centres i instituts d'estudis. En el seu 
inici la Coordinadora agrupava 20 centres d’estudis, 
actualment són més de 120.
Avui en dia els centres d'estudis dels territoris de 
parla catalana, mantenen una activitat associativa 
constant, realitzada amb rigor i dignitat, amb voluntat 
de formar una opinió pública qualificada, propicien 
l'estudi, la recerca, el coneixement, la divulgació i 
la preservació dels valors patrimonials entesos en 
un sentit molt ampli. Les publicacions dels centres 
d'estudis cobreixen la divulgació específica de cada 
comarca o població.

Fonts: (1998) Llibre blanc dels Centres i Instituts d’Estudis de 
Catalunya. [Barcelona]: Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana. Web http://www.ccepc.org/quisom.php

Membres del Grup d'Estudis d'Esplugues a l'Assemblea de la Coordinadora 
de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Sant Grau d’Ardenya (Tossa de Mar). 
23 de febrer de 2020
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AUTORES I AUTORS D'ESPLUGUES, per Miquel Casellas 

Havia après a llegir de ben petita amb 
el Patufet, va anar a l’Escola Nacional 
amb la mestra Matilde Orduña i ja als 
seus 10 anys escrivia: “Han desecho 
el jardin de mi infancia, aquel donde 
yo tejía bellos sueños, aquel cuyas 
flores con su dulce fragancia, eran 
para mi alma un bálsamo risueño". 
A l’escola cada dijous les alumnes 
escrivien una carta imaginària, i 
segons explica ella mateixa a una 

entrevista a la Crònica de la Vida 
d’Esplugues, la mestra alguna cosa 
deuria de veure·li, quan li va pregun·
tar, “t’agrada escriure?”, i llavors va 
fer un article, que es publicà al diari 
Las Notícias, al suplement infantil 
dels dissabtes. El seu pare, que n’era 
el seu primer admirador, el va retallar 
i presumint, l’ensenyà i llegí, a tots els 
seus companys pagesos, al taulell del 
bar de l’Avenç. 
Recordava que en aquella època, era 
molt feliç i li agradava enfilar el carrer 
Església amunt, amb la seva mare, 
fins la Torre dels Lleons, tot saltiro·
nant, empaitant papallones i agafant 
floretes, per portar-li el dinar al pare, 
que treballava a la vinya llogada. 
Als 11 anys va començar a treballar, 
primer a una casa fent paperines i 

bosses a la Riereta i als 13 entrà a la 
Siemens. De seguida començà a fer 
auques, rodolins, poemes i versos 
d’aniversaris per a les companyes de 
feina i per qui n’hi demanava.
De ben aviat fou col·laboradora de la 
Vida d’Esplugues, escrivint articles 
i publicant poemes. Mantingué una 
bonica amistat amb en Joan Brillas, 
Pasqual Juan, Maria Nebot, Marcel·la 
Brillas, participant amb esmorzars 
literaris, reunions i lectures poètiques.
La Paula era amant de les Festes 
Majors d’Esplugues i de les tradici·
ons, com Els Tres Tombs.
Va guanyar diversos anys, el primer 
premi de poesia, del Club de Jubilats 
Sant Jordi. El mestre Pere Mañé li 
musicà el poema “La Coloma”, amb 
música d’havanera, essent aquest el 
seu últim treball musical.
L’any 1984, una petita part de les 
seus poemes, però intensos i emotius, 
representants del seu estat anímic 
o melancòlic, davant les il·lusions 
i somnis, els va aplegar en el llibre 
“Recull: Poemes”, de 52 pàgines, 
essent el número 17 de la Col·lecció 
“El poeta ante el espejo”, de l’edito·
rial Rondas.
Per part del Consell de la Dona i 
diverses personalitats espluguines, el 
7 de març de l’any 2005, se li dedicà 
un emotiu homenatge, a la Biblio·
teca Pare Miquel d’Esplugues, amb 
la complicitat de molts assistents. A 
l’acte se l’anomenà, amb molta raó 
“Poetessa d’Esplugues”, i es recitaren 
els seus poemes, com es va dir, per 
defensar·los de l’oblit.

Paula Figueras Castelló
Paula Figueras i Castelló, va néixer a Esplugues l’any 1918, al passatge 
Argemí,  (ara Alexandre Galí), i morí a Esplugues el 11 de novembre del 
2004. filla d’Alexandre Figueras Quesada, d’Esplugues i de Joaquima 
Castelló Negrell, de Tossa de Mar.

Nocturn
Quan en les nits de volta asserenada,
del grill escolto el cant acompassat,
no sé quin encís té aquella sonada,
que sempre l’esperit m’ha contorbat.
Sembla el flameig d’un ritual sagrat,
ressò confús que de llunyania,
que ens vol parlar d’uns segles que han passat,
i d’uns altres que vindran quan jo no hi sia.
I ahir i el demà dins la nit quieta,
es confonen en eterna cançoneta,
sota el mantell d’estels endomassat...


