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EDITORIAL ACTUALITAT D'ESPLUGUES

El Barco, a les xarxes.Can Cadena, estat actual.

Tenen futur les entitats cultu-
rals?  A qui interessen?
La continuïtat de les entitats 
culturals formada per voluntaris 
no està passant pel seu millor 
moment i les causes són diver-
ses i cal analitzar-les.
Estem vivint un moment de 
molts canvis ja no solament 
els digitals, tan coneguts per 
tots. Un dels més importants 
ha estat la globalització, que ho 
definirem com a nou funciona-
ment del món. Aquesta aproxi-
mació dels països tant per l’en-
viament de treball a poblacions 
pràcticament esclavitzades, 
com la facilitat per fer turisme, 
com la immigració, entre altres, 
ens ha fet sense cap mena de 
dubte, més vulnerables a les 
malalties contagioses.
Aquesta circumstància, que en 
principi sembla que no tingui 
res a veure amb les entitats cul-
turals, és clarament un factor 
que ens ha posat a la cua ens 
les inversions dineràries. Els 
estats, els governs, els ajunta-
ments han de prioritzar els seus 
pressupostos per a fer front 
a necessitats com la sanitat, 
l’ensenyament, l’ordre públic, 
l’atenció a persones més vul-
nerables. 
Per altra banda els treballs 
s’han tornat més precaris i les 
jornades laborals s’han allargat 
per poder servir a tothom i a tota 
hora. El temps pel voluntariat 
ha desaparegut a menys que, 
com passa en el nostre cas, ja 
estiguis jubilat.
Pel que fa a l’interès de les per-
sones que segueixen el GEE la 
resposta és sempre extraordi-
nària i ho agraïm profundament. 
Concloem que és una tasca que 
s’ha de continuar fent. Però 
estem preocupats pel nostre 
futur.
La majoria d’entitats volem 
transmetre coneixements, 
idees, tradicions, fomentar 
la conservació del patrimoni 
en totes les seves vessants. 
Aquesta tasca requereix molt 
d’esforç i treball, tan és així 
que la seva continuïtat no està 
garantida pels motius que hem 
exposat, entre molts altres.

El Grup d’Estudis d’Esplugues demana a tots els grups municipals que l’ajuntament 
es prengui amb rigor la necessitat de protegir el patrimoni. Hi havia el compromís 
de començar a elaborar el catàleg de Bens Culturals d’Interès Local arran d’una 
moció municipal, hem fet al·legacions per protegir el conjunt de Can Cadena, 
ca l’Esteve i edificis adjunts que no han tingut resposta, tampoc tenim resposta 
sobre la plaça de Joan Tomàs i Parés ni tenim cap plantejament municipal sobre 
l’edifici del Barco. 

L’any 2012 l’ajuntament 
havia iniciat l’aprovació  
d’un nou catàleg de Bens 
culturals d’interès local. 
Després de sortir a informació 
pública i obrir el període 
d'aŀlegacions corresponent 
el projecte va quedar en un 
calaix. Al Ple del 17 de juny 
de 2020, a proposta del Grup 
Municipal Republicà, es va 
acordar reprendre un nou 
procediment d’elaboració del 
catàleg partint de l’Inventari 
elaborat per la Diputació de 
Barcelona. El compromís 
era començar la feina abans 
de l’acabament de l’any i 
encara no en sabem res. 

Les nostres aŀlegacions a 
la modificació del PGM en 
l’àmbit de les masies Can 
Cadena i Ca l’Esteve són de 
l’octubre de 2020. L’objecte 
de les aŀlegacions era 
corregir el nom de les masies 
que estava intercanviat i de 
protegir el conjunt de les dues 
masies i els edificis adjunts. 
Finalment demanàvem obrir 
un procés participatiu per 
plantejar quin ús es pot 
donar al conjunt. 
L’any passat amb motiu 
de la celebració de l’any 
Joan Tomàs i Parés vam 
constatar que la plaça que 
l’any 1993 l’ajuntament va 

dedicar al músic constava el 
seu nom com Joan Tomàs i 
Pare. Error que es repetia en 
el nomenclàtor i diferents 
documents municipals. Vam 
demanar a l’ajuntament 
l’acta del ple en què es va 
aprovar per veure si l’error 
ja prové de llavors i vam 
demanar també que procedís 
a posar correctament el nom 
del músic. 
I, finalment, tal com va 
quedar clar en l’acte que 
vam fer sobre El Barco, 
pensem que és important 
protegir l'edifici i, per tant, 
demanem a l’ajuntament que 
faci una proposta al respecte.

L’ajuntament ha de complir els seus 
compromisos sobre la protecció del 
patrimoni. 



HISTÒRIA D'ESPLUGUES

AGENDA D’ACTIVITATS DEL GEE, FEBRER A JUNY 2022  

DIJOUS 3 FEBRER  XERRADA: 
"Minipimer d'Esplugues al món" a càrrec de Joan Ribas Ariño 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30 h

DISSABTE 19 FEBRER  SORTIDA MATINAL: 
Visita a la Torre Bellesguard

DIJOUS 3 MARÇ  XERRADA: 
"Tres Tombs" a càrrec de Miquel Casellas 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30 h

DISSABTE 26 MARÇ SORTIDA CULTURAL: 
Visita a la ciutat de Vic. Sempre que la situació de contagis per la Covid ho permeti.

DIJOUS 7 ABRIL ACTE DE SANT JORDI 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30 h

ABRIL  (sense data) Caminada per Esplugues
DIJOUS 5 MAIG  XERRADA: 

"Història de la Sanitat a Esplugues" a carrer de professionals que 
hi han treballat 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30 h

DIJOUS 2 JUNY  XERRADA, 2a part: 
"Els orígens de Catalunya" a càrrec de Cristian Dominguez 
L’Avenç Centre Cultural a les 19.30 h

El Grup d’Estudis d’Esplugues no 
estalvia noves perspectives per 
facilitar als seus socis i amics una 
comprensió dels edificis singu-
lars que adornen la nostra ciutat 
i, aquesta vegada, visitarem una 
obra de l’arquitecte Gaudí.
L’origen de la Torre Bellesguard és 
un castell medieval atribuït al rei 
Martí l’Humà, que fou el qui li va 
donar el nom de Bellesguard, per 
la panoràmica de la ciutat comtal 
que es podia divisar d’allí estant.
L’encàrrec li va fer el polític Jaume 
Figueras, bon amic de Gaudí, i el 
resultat fou una construcció ins-
pirada en el castell, que presenta  
uns merlets característics gaudi-

nians, és a dir, amb forjats blancs, 
conjunts de mosaics de ceràmica 
i finestrals acolorits, també sane-
fes de maons i unes canonades 
que recorden l’heura vegetal, com 
a fidedigna execució gaudiniana.
Gaudi li va dissenyar una cons-
trucció que encaixava de ple amb 
les línies del castell original i amb 
sales majestuoses en el seu inte-
rior. Se la coneix també com a casa 
Figueras.
A més dels seus orígens medie-
vals la casa també és coneguda 
perquè hi van executar el bandoler 
Serrallonga el 1634, el qual s’havia 
refugiat allí. Gaudí va reflectir en 
un picaport ubicat a les cavalleris-

ses la forma d’un fèmur  en record 
del bandit esquarterat.
Gaudí va aprofitar, doncs, les 
restes del que va poder recuperar 
de l’antic castell. Es poden apre-
ciar, doncs, parts de la muralla 
aprofitades, a l’igual que dues 
torres de defensa, i un viaducte.
Després de canviar de mans diver-
ses vegades, actualment pertany 
al Grup Catalana Occident.

Torre Bellesguard de Barcelona
Una excel·lent mostra
d’arquitectura modernista
Per  Joan M. Puiggròs i Modolell



ACTIVITATS DEL GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

Assemblea extraordinària de socies i socis
L’actual junta directiva presidida 
per Rosa Abós reelegida per un 
període de 4 anys.
El passat dia 20 a les 19 hores 
a l’avenç va començar l’assem-
blea extraordinària que tenia 
per objecte l’aprovació d’alguns 
canvis dels estatuts i a continua-
ció vam fer l’assemblea ordinària 
que aprovar entre altres coses, 
la memòria econòmica de l’any 
passat, el pressupost del 2022 i 
l’elecció de la Junta directiva.
Tos els punts de l’assemblea es 
van aprovar per unanimitat amb 
la participació de meitat de les 
persones associades ja fos de 
manera presencial (38) com per 
delegació de vot (33). L’aspecte 
més important de la reforma esta-
tutària és que l’elecció de la junta 
directiva s’elegeix per un període 

de 4 anys enlloc de renovar cada 
any la meitat de la junta. Es tracta 
de donar més continuïtat a la 
feina de la Junta. 
Pel que fa a l’assemblea Ordinària 
es va aprovar la continuïtat per 
4 anys de la Junta directiva, la 
memòria econòmica i el pressu-

post. També es va informar de les 
activitats de l’any passat i de la 
previsió d’activitats d’aquest any. 
Després del torn Obert d’interven-
cions vam veure el magnífic vídeo 
de les activitats que un any més 
ens ha preparat el Josep Castells.

El propassat dijous 2 desembre a les 19.30 a l'Avenç 
Centre Cultural, el professor de secundària Cristian 
Domínguez Bolaños realitzà una xerrada titulada 
“El bressol de Catalunya. De la Marca Hispànica a la 
independència de facto (s.VIII - X)”. 
En aquesta conferència es parlà sobre alguns dels 
esdeveniments històrics més importants que cau-
saren l’aparició dels comtats catalans, primer com 
a feudataris dels reis carolingis formant part de la 
Marca Hispànica i més tard, a partir del segle X, com 
a comtats independents. Uns fets protagonitzats, a 

la vegada, per grans personatges coneguts, com els 
comtes Guifré i Borrell, i d’altres oblidats, però cab-
dals per entendre la història de Catalunya.
La conquesta islàmica de la península Ibèrica va 
suposar la desaparició progressiva de les institucions 
del regne visigot de Toledo. L'imperi carolingi per tal 
de protegir-se de possibles incursions musulmanes 
va crear comtats agrupats dins la Marca Hispànica. 
Aquests, van evolucionar des d’una oragnització 
administrativa pròpia de l’Imperi carolingi, a entitats 
polítiques independents a partir del segle X, després 
de les ràtzies 
Uns fets protagonitzats, a la vegada, per grans per-
sonatges coneguts, com els comtes Guifré i Borrell, 
i d’altres oblidats, però cabdals per entendre l’esde-
venir dels comtats catalans. Aquesta xerrada és la 
primera d’una sèrie de tres; L’objectiu de les quals 
serà apropar al públic l’origen històric del que avui 
coneixem com a Catalunya, fins la unió matrimonial 
del comte de Barcelona Ramón Berenguer IV amb 
la reina d’Aragó Peronella, i la creació de la Corona 
d’Aragó.

Cristian Domínguez i Bolaños

El bressol de Catalunya.
De la Marca Hispànica a la independència de facto (s.VIII - X)
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AUTORES i AUTORS D’ESPLUGUES, per  Miquel Casellas

En Rafael d’Amat i Cortada, va ser un 
aristòcrata català, que va obtenir el 
títol de Baró de Maldà i Maldanell. El 
seu lligam amb Esplugues, prové de 
les temporades que hi passà, arran de 
tenir algunes propietats, entre elles la 
masia Can Cortada, on passà diverses 
temporades durant molts anys.
El Baró de Maldà, va estudiar al col-
legi dels Jesuïtes de Cordella. Tenia el 
costum d’escriure cada dia i fer unes 
anotacions, del que li havia passat, 
qui havia conegut, una reflexió sobre 
la vida i els fets que passaven al seu 
voltant, sempre sota el seu punt de 
vista i tarannà. Home molt religiós, 
anava a l’església cada dia, a oir Missa, 
una o més vegades i participar de la 
diada. Tocava diversos instruments, 
com el clavicèmbal i la viola. Sempre 
acompanyat del seu lacai i servent i 
d’un o dos beneficiats, va recórrer les 
seves possessions, escampades per 
diverses viles i ciutats, escrivint tot el 
que veia i succeïa.
Tots aquests dietaris, guardats curosa-
ment, formen un llegat de 60 carpetes 
i volums, que han servit als estudio-
sos i historiadors, saber els costums, 
les tradicions, els menjars i la vida, 
d’aquells anys de 1769 al 1819 que va 
morir.
Va ser fill de Antoni Amat i Junyent i de 
Maria Teresa de Cortada i Sentjust, es 
casà amb la seva cosina Maria Espe-
rança d’Amat i de Rocabert, que tenia 
el títol de marquesa de Castellvell, va 
tenir vuit fills. El seu oncle, Manuel 
d’Amat i Junyent, fou durant quinze 
anys Virrei del Perú.
Va néixer a Barcelona, al palauet del Pi, 
on actualment hi ha les galeries comer-
cials, que porten el seu nom, el 10 de 
juliol del 1748 i morí també a Barcelona 
el 15 de febrer del 1819.
La seva obra recollida i anomenada 
Calaix de Sastre, sempre va ser escrita 
per ell, en català, encara que no fos 
la llengua prominent de l’aristocràcia 
catalana, que llavors havia pres la 
llengua de  la aristocracia castellana.
El seu llegat, s’ha publicat parcialment 
en diverses publicacions, essent entre 
altres, autors com Alexandre Galí, Mar-
garita Aritzete i Abad, Vicenç Pascual 
Rodríguez, Carme Rúbio Larramona, 

Josep Maria Cuyàs Tolosa, Isabel 
Juncosa Ginesta, els qui han publicat 
les seves aportacions i estudis, en 
diversos llibres puntuals, i en editorials 
com La Curiel, Abadia de Montserrat, 
Boixareu, Gràficas Duran, el Centre 
Excursionista de Catalunya, Selecta, 
Barcino, etc.
Els títols d’alguns d’aquests llibres 
són: “Excursions d’en Rafael d’Amat i 
Santjust per Catalunya i Rosselló, en 
l’últim quart del segle XVIII”, del 1919, 
“El Col·legi de la Bona Vida”, del 1954, 
“Exili de Barcelona i Viatge a Vic l’any 
1808”, del 1991, “Viatge a Maldà”, de 
1986, “Col·lecció en 10 volums de 
resum del Calaix de Sastre”, de 1954, 
“Badalona en las postrimerías del siglo 
XVIII y en los albores del XIX”, del 1948, 
“Viles i ciutats de Catalunya”, de l’any 
1994, “Miscel·lània de Viatges i Festes 

Majors”, de 1994, “Costums i Tradici-
ons religioses de Barcelona Calaix de 
Sastre”, de 1987.
Gràcies als seus escrits, sabem que a 
Esplugues, és tradició menjar els prés-
secs farcits, sabem com es celebrava la 
Festa Major, la música, el ball i la festa. 
Com es vestia i quines cases i famílies 
hi vivien, ens parla de la d’en Baldiri 
Faura, masovers de Can Cortada i 
alguns anys alcalde, d’en Gervasi Bofill, 
també alcalde, de Víctor Casasampere, 
del Raval, els Cadena, els Ramoneda, 
els Pi, i de molts altres. També de les 
famílies benestants com els Clota, 
els Darnius de Picalquers, la de can 
Hospital, com també els Modolell i els 
de l’Hostal del Garrofer de Sant Just. 

Parla de la construcció de la carretera 
i del Nou Hostal, del carrer de la Mitja 
Galta i de la paret del Joc de Pilota, de 
la cursa de cavall per encerclar l’anella, 
penjada al carrer, entre Can Cortada i 
Can Pi o com s’enfila el jovent pel pal 
greixat, clavat al terra de la plaça, les 
romeries a Sant Pere Màrtir, i ... moltes 
més coses.
El Sr. Francesc Piquet va recollir en 
un llibre casolà, que va anomenà, 
“Espigolant el Baró de Maldà”, tots els 
paràgrafs en què parla d’Esplugues. 
La Srta. Natàlia Hernández, també en 
parlà del Calaix de Sastre i del Baró de 
Maldà, al seu pas per Esplugues, en 
diversos articles continuats, publicats 
a la Vida d’Esplugues. En Pasqual Juan, 
també en feu esment, i d’altres, com 
en Josep Casellas, en recollí apunts i 
anotacions pels seus escrits.


