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Editorial

Teniu a les vostres mans un nou número, el 2, de la 
tercera època del FORAT DEL VENT. De moment en 
format digital, a l’espera de temps millors que ens 
permetin fer la doble versió: en paper i digital.

En aquest número hi trobareu un dossier central de-
dicat a la capella del Sant Crist dels Segadors, edifici 
annex a l’actual parròquia de Sant Andreu de Palomar, 
que pateix la més forta ignorància de les administra-
cions pel que fa a la seva rehabilitació, a l’espera de 
ser declarat espai protegit per tal d’engegar defini-
tivament la seva restauració i ús cultural i de difusió 
de la memòria històrica de la Guerra dels Segadors. 
S’afegeix a aquests dos propòsits el de preservar un 
element patrimonial de l’antiga església parroquial. 
De moment, es tracta de l’edifici més antic que resta 
dempeus —malmès, però— del poble de Sant Andreu 
de Palomar. El treball el signa l’arqueòleg i historiador 
Jordi Petit i Gil. L’estudi de recerca ve acompanyat pel 
manifest Salvem la Capella del Sant Crist dels Segadors, 
amb la llista d’entitats i persones que s’hi han adherit 
fins ara. Si us hi voleu adherir, encara hi sou a temps; en-
vieu un correu electrònic a: ceii.santandreu@gmail.com

Lourdes Pinyol i Selva reflexiona amb un article d’opi-
nió, per què costa tant preservar el patrimoni andre-
uenc, i com de menystinguts estem a voltes per qui 
hauria de vetllar seriosament per la seva preservació. 
A la secció «L’entrevista» conversem amb Jaume Seda 
i Mariné, president del CEII, en commemorar-se els 
vint-i-cinc anys de la seva presidència. Seda reflexi-
ona sobre el passat, el present i el futur de l’entitat, 
així com de la historiografia andreuenca. La fitxa la 
dediquem a la masia de Can Magarola, mas on l’his-
toriador, polític i advocat Josep Benet i Morell va viure 
els anys d’infantesa. A la secció «Calaix de Sastre» ens 
fem ressò de l’acte d’Homenatge a Josep Benet i el 
Premi de Recerca Juvenil Martí Pous, el qual tingué 
lloc a l’auditori de la Fàbrica de Creació de la Fabra i 
Coats el proppassat mes d’abril. Emotiu i amb un èxit 
de participació i assistència més que notable. A l’obi-
tuari hem de lamentar la pèrdua de Joaquim Serrà i 
Gòmez, soci i col·laborador del CEII i d’altres entitats 
andreuenques, amb una extensa i dilatada trajectòria 

en el camp cultural i social. L’entitat que hem convidat 
per a aquest número és el Centre de Documentació de 
la Sagrera, on Quim Terré ens desgrana l’activitat que 
duen a terme i els projectes de futur. A «Va de llibres» 
comentem el llibre Ignasi Iglésias (1871-1928), la vigèn-
cia d’un mite oblidat, el qual, si tot va bé, presentarem 
per la Festa Major d’enguany, i ha estat coordinat per 
Manel Martín Pascual, vicepresident del CEII i historia-
dor, amb la col·laboració dels historiadors Jordi Petit i 
Gil, Jaume Comas i Gras, Xavier Martín Vilà, Pau Vinyes 
i Roig i Jaume Seda i Mariné —aquest darrer, autor del 
pròleg. També fem ressenya del còmic Ignasi Iglésias, 
el poeta del poble, amb il·lustracions de David Maynar i 
guió de Pau Vinyes i Roig. I per finalitzar, l’agenda, amb 
els actes previstos per commemorar el 150è aniversari 
del naixement de l’il·lustre andreuenc Ignasi Iglésias i 
Pujadas (1871-1928). Actes que han estat organitzats 
principalment pel CEII, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Barcelona, la biblioteca Ignasi Iglésias - Can 
Fabra i un reguitzell d’entitats andreuenques. 

Per acabar aquest editorial volem esmentar que gràcies 
a la proposta del CEII, l’activista republicana, andre-
uenca i defensora dels drets de les dones Francesca 
Vergés i Escofet (1898-1976) tindrà un espai urbà que 
durà el seu nom. El proppassat 8 de juliol el Consell 
Municipal del Districte de Sant Andreu va votar favora-
blement de manera majoritària elevar a la Comissió de 
Nomenclàtor de la Ciutat de Barcelona la denominació 
dels Jardins de Francesca Vergés a l’espai comprès 
entre els carrers Gran de Sant Andreu, d’Eiximenis, de 
la Residència i de Valentí Iglésias. Esperem que ben 
aviat puguem inaugurar-los amb la presència de la 
seva família i amics. L’historiador Pau Vinyes i Roig és 
l’autor de l’esbós biogràfic.

Des del CEII desitgem que gaudiu amb la lectura 
d’aquest segon número del FORAT DEL VENT i us 
encoratgem a participar-hi amb els vostres suggeri-
ments i col·laboracions, que de ben segur ens ajuda-
ran a créixer. 

+ LA JUNTA DEL CEII
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L’advocat, polític i historiador Josep Benet i Morell (1920-
2008) va viure part de la seva infantesa i joventut a Sant 
Andreu de Palomar. Primerament, a la masia de Can 
Magarola, situada a tocar de l’actual estació de Sant 
Andreu Arenal, i posteriorment, al carrer Gran de Sant 
Andreu, a tocar de Ca l’Alsina, on els oncles tenien una 
lleteria. Aquesta vivència andreuenca Benet la va narrar 
en el seu primer i únic volum de les seves memòries 
De l’esperança a la desfeta 1920-1939. L’any del centenari 
del seu naixement estava previst commemorar-ho en el 
context andreuenc però la pandèmia ho va anul·lar. Per 
sort, enguany s’ha pogut celebrar. En el marc de l’Auditori 
de la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats és va dur a 
terme un emotiu i popular homenatge al senador més 
votat de la història de l’Estat espanyol. En l’acte, cele-
brat el 28 d’abril passat, hi van intervenir com a ponents: 
Jordi Amat, biògraf de Benet; Magda Oranich, advocada 
i companya del Col·legi d’Advocats de Barcelona; Jaume 
Seda, president del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, i Josep 
Maria Solé i Sabaté, historiador i comissari de l’Any Benet. 
Jordina Tarré, andreuenca i periodista de Catalunya Ràdio, 
fou l’encarregada de moderar el debat.  

En finalitzar l’acte, la vídua Florència Ventura, també andre-
uenca de naixement, va expressar unes paraules d’agraï-
ment i va ser obsequiada amb un ram de flors. L’acte va ser 
organitzat pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu. 

Prèviament a ’l’homenatge Andreuenc a Josep Benet es 
presentà el Llibre de Finestrelles 12. El moviment associatiu 
a Sant Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-
1939), dels historiadors Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i Roig, 
i seguidament es feu la presentació del número 1 de la 
revista trimestral Forat del Vent. Aquesta publicació en-
gega una nova etapa, la tercera, amb la voluntat d’oferir 
una eina divulgadora però rigorosa en el camp de la 
historiografia andreuenca, així com esdevenir portaveu 
del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, l’entitat editora. 

També es va aprofitar el marc de l’esdeveniment per a 
lliurar el 20è Premi de Recerca Juvenil Martí Pous, premi 
que vol reconèixer aquells treballs de recerca presentats 
en els estudis de Batxillerat i en honor del fundador del 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII), Martí Pous i Serra 
(1910-1997). En aquesta ocasió es lliurà premi i accès-
sit. Els guardonats foren Laia Bordes i Vázquez —pre-
mi i alumna del col·legi  Sagrada Família— per l’estudi 
“Miquel Castells: un home a càrrec d’un poble”, un re-
corregut pel poble de Sant Andreu de Palomar a través 
de la figura del seu darrer alcalde i besavi de l’autora 
del treball; i Maria Teresa Casuso Guinart —accèssit i 

també alumna del col·legi Sagrada Família— per “La 
Farmàcia Guinart. Una farmàcia arrelada al barri de Sant 
Andreu de Palomar”. Els altres participants foren Pau-
Akwasi Opoku i Font, alumne de l’institut Príncep de 
Viana, amb “Una guia digital de Sant Andreu de Palomar”; 
David Rodríguez i Buitrago, del col·legi Mare de Déu dels 
Àngels, per “La Verneda Romana”; i Martí Bordes Vázquez, 
del col·legi Sagrada Família, per “Zona de Baixes Emissions 
Sant Andreu de Palomar”. El jurat del Premi Martí Pous, 
format per Mercè Tatjer, historiadora i presidenta del 
jurat; Carme Hoyas, directora del Centre de Recursos 
Pedagògics de Sant Andreu; Jaume Seda, president  
del CEII, i Manel Martín, historiador, vicepresident  
primer del CEII i actuant de secretari. Els fills de Martí 
Pous, Lluís i Quima, participaren en el lliurament del 
premi i l’accèssit.  

+  GALDRIC DE ROCABRUNA

[ calaix de sastre ]

Sant Andreu de Palomar homenatja Josep Benet

Laia Bordes i Vázquez —premi i alumna del col·legi  
Sagrada Família— per l’estudi “Miquel Castells: un 
home a càrrec d’un poble”, segona per l’esquerra, 
amb les tutores i el secretari del jurat del Premi Martí 
Pous i Serra, Manel Martín. JORDI ESPLUGAS.

Fotografia de grup dels participants a l’homenatge 
andreuenc a Josep Benet i Morell. JORDI ESPLUGAS.
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Tal com informàvem en el darrer número, 
enguany s’escau el 150 aniversari del 
naixement d’Ignasi Iglésias i Pujadas 
(1871-1928). A més dels actes pre-
vistos durant l’octubre, com l’ofre-
na floral a la tomba del poeta i la 
posterior audició de sardanes, la 
mostra “Ignasi Iglésias, vida i obra 
d’un home modern”, a la sala d’expo-
sicions Antoni Arissa de la Biblioteca 
Ignasi Iglésias, les conferències al vol-
tant de la seva figura i obra a càrrec dels 
historiadors Jaume Comas i Manel Martín i el 
llibre Ignasi Iglésias 1871-1828, la vigència d’un mite oblidat 
a càrrec dels historiadors Xavier Martín, Jaume Seda, Jordi 
Petit, Pau Vinyes i Roig i els esmentats Jaume Comas i 
Manel Martín, s’ha previst realitzar un còmic per als més 
menuts amb la finalitat de traçar de manera didàctica i 
planera l’esbós biogràfic del poeta del poble amb il·lus-

tracions de David Maynar i guió de Pau 
Vinyes i Roig. D’altra banda, el Casal 

Catòlic de Sant Andreu de Palomar 
a inicis de novembre representarà 
l’obra L’home de palla, i la Societat 
Cultural i Esportiva La Lira estre-
narà per primer cop al seu teatre 

La barca nova, posada en escena 
pel Grup d’Esbarjo Cultural de Sant 

Pol de Mar. 

Es prega que les entitats andreuenques 
que tinguin previst organitzar alguna activitat 

coincidint amb l’efemèride del naixement del dramaturg 
andreuenc es posin en contacte amb el CEII (ceii.santan-
dreu@gmail.com), a fi i efecte de poder-ho fer públic en 
el programa d’actes previst per a l’ocasió.

+ REDACCIÓ

L’Arxiu Municipal de Barcelona organitza, cada dos anys, la 
Jornada de Recerca Històrica dels Pobles i Barris de la ciutat 
amb l’objectiu d’aplegar, en un mateix fòrum de debat, les 
persones de l’àmbit de la investigació local, dels centres 
d’estudis, professionals de l’arxivística i públic interessat 
a conèixer, de primera mà, quines són les principals 
recerques que es duen a terme i els recursos documentals 
sobre la història de la ciutat que ofereix l’Arxiu.

El 2021, coincidint amb el centenari de l’agregació de Sarrià 
a la capital catalana l’any 1921, la tercera edició de la Jornada 

de Recerca Històrica dels Pobles i Barris de Barcelona 
proposava reflexionar sobre la configuració municipal de 
la ciutat des de final del segle xix fins als nostres dies. La 
jornada va comptar amb la participació dels centres d’estudi 
i recerca de Barcelona, com ara el Taller d’Història de Sarrià, 
el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, el Grup Taller d’Història de 
la Torre de la Sagrera, l’Arxiu Històric de Roquetes, El Pou. 
Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada, l’Arxiu 
Històric del Poblenou, el Taller d’Història del Clot-Camp 
de l’Arpa, Memòria en Moviment de Sants, Tot Història 
Associació Cultural o el Taller d’Història de Gràcia.

La jornada va tenir lloc durant la tarda del divendres 11 de 
juny a la seu del Consell Municipal del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi (de 18 a 20.30 h), on es va commemorar el 
centenari de l’annexió de Sant Vicenç de Sarrià, i tot el matí 
del dissabte 12 de juny al Born Centre de Cultura i Memòria 
(de 9.30 a 14 h). El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias hi va 
participar en una de les ponències, a càrrec del membre 
de la junta Jordi Petit i Gil, que feu un breu repàs històric 
de les conseqüències que va patir el poble de Sant Andreu 
de Palomar en ser annexionat a Barcelona.

Informació recollida de l’Arxiu Municipal de Barcelona 
i ampliada amb noves dades.

+ REDACCIÓ

Moment de la sessió del dissabte al matí, al Born 
Centre de Cultura i Memòria. GALDRIC DE ROCABRUNA.

El CEII participa en la tercera Jornada de Recerca 
Històrica dels Pobles i Barris de Barcelona

150 Aniversari d’Ignasi Iglésias
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Van passant els anys i les institucions, tot i les seves 
bones intencions aprovant precs i mocions en els 
respectius plens —de districte o municipals—, 
no se n’acaben de sortir a l’hora de tirar endavant 
els projectes patrimonials per preservar i donar a 
conèixer la història i la microhistòria que conforma 
el trencaclosques del patrimoni local. Un munt de 
traves burocràtiques i de descoordinació entre els 
òrgans dels diferents governs deixen en via morta 
les iniciatives que, inicialment, semblaven ben en-
carrilades. No hi ha taules de seguiment transpa-
rents i serioses que permetin que les entitats que es 
dediquen a la recerca i defensa del patrimoni local 
puguin ser agents actius en la presa de decisions. I si 
ho traslladem a una ciutat tan gran com Barcelona, 
dividida en deu districtes, cadascun amb la seva 
pròpia història i el seu patrimoni, la problemàtica 
es dispara i s’eternitza. Té més pressupost i possibi-
litats de gestionar i prendre decisions un poble o 
una petita ciutat de Catalunya —amb una densitat 
de població molt menor que Sant Andreu— que 
un districte com el nostre amb 150.000 habitants. 

Una dificultat afegida és la recerca que fan de ma-
nera voluntariosa els historiadors locals. Costa Déu 
i ajut d’aconseguir quan es tracta de fer-la des de 
la perifèria enfront el discurs i el relat barcelonins.  
Aquest és el cas de Sant Andreu de Palomar, po-
ble que fou porta d’entrada al Pla de Barcelona i 
que va patir molts segles de saquejos, vandalisme 
i destrucció dels seus edificis i arxius. Això implica 
que quan s’ha de fer recerca per buscar les fonts 
documentals i acreditar fets que van passar fa se-
gles, s’ha d’anar als diversos arxius de Barcelona,  a 
la cerca i captura d’alguna anotació que permeti 
confirmar el que la memòria col·lectiva ha guardat 
fins els nostres dies. La història que comptava era la 
de Barcelona —on hi havia les institucions impor-
tants— i es menyspreava el que passava als pobles 
perifèrics i no se’n deixava constància documental 
perquè es consideraven fets menors i sense valor, 
si més no quan no hi havia morts o conflictes ar-
mats importants.

Les cases del carrer del Pont, patrimoni andreuenc per protegir sense dilació.   
JORDI ESPLUGAS.

[ l'opinió ]

Per què és tan difícil 
preservar i difondre  
el patrimoni local?
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’Per això té importància el patrimoni immaterial: 
unes runes, si tenen valor, en tenen perquè hi ha 
tota una història al darrere que les embolcalla i dona 
sentit a la seva preservació i difusió. Quan parlem 
de patrimoni sempre hem de considerar que ho és 
en funció d’un valor afegit que al llarg del temps 
o dels segles la població li ha anat donant i que 
s’ha anat transmetent de generació en generació, 
moltes vegades en forma d’anècdotes i petites his-
tòries en diaris o llibres de l’època. Per aquesta raó 
podem considerar que tot patrimoni és immaterial, 
perquè el procés per donar-li valor és precisament 
aquesta immaterialitat. Totes les lectures que apor-
ten coneixement i informació sobre la cultura, la 
història o el paisatge, si es perden, comporten la 
desaparició d’una part importantíssima dels nostres 
referents i la nostra identitat.

I quin és el patrimoni immaterial de 
Sant Andreu de Palomar?

La plaça d’Orfila, és a dir, el que durant segles va ser 
l’espai que envoltava la parròquia de Sant Andreu 
de Palomar, ha estat sempre un indret símbol de 
revolta, de lluita i de reivindicació nacional; des de 
les trobades de pagesos del Sindicat Remença al 
segle xv, que lluitava per aconseguir l’abolició de 
les odiades servituds, els mals usos i el lligam a 
la terra, continuant dos segles després amb la re-
volta dels Segadors i la vinculació d’aquesta amb 
la que després es coneixeria com la capella dels 
Segadors i l’himne nacional de Catalunya. Podríem 
també esmentar altres conflictes: la revolta de les 
Barretines, la de les Quintes del 1845 amb el Noi 
Baliarda al capdavant, la Setmana Tràgica del 1909 
o, ja a la dècada dels 70, en ple segle xx, quan la 
parròquia de Sant Andreu va ser escenari de la lluita 
antifranquista i va acollir assemblees de treballa-
dors, reunions clandestines de partits i sindicats o 
funerals com el de Puig Antich i d’altres, un enfilall 
de lluites contra la repressió i pels drets socials, 
laborals i polítics.

Tota la història de Sant Andreu de Palomar es pot 
explicar i està estretament lligada amb aquest espai 
que inclou la parròquia, la capella dels Segadors, 
les cases del carrer del Pont i, òbviament, el que 
va suposar el Rec Comtal per a l’economia pagesa 
i industrial del nostre passat. La importància dels 

fets ocorreguts a Sant Andreu de Palomar el 1640 
van transcendir en la història de tot el Principat de 
Catalunya, amb l’aixecament dels segadors. Aquest 
és el nostre patrimoni immaterial.

El patrimoni sempre té una dimensió social i par-
ticipativa que cal reivindicar i no hem d’oblidar. Al 
contrari, la millor manera de mantenir vius i actius 
els projectes patrimonials en un territori és que si-
guin útils i creïn vinculacions i connexions estables 
amb el veïnat i amb sectors socials. La població 
ha de percebre aquests projectes com un ins-
trument socialment útil i que pugui complir les 
expectatives que genera.

Tenim un important potencial per desenvolupar, 
però cal ordenar allò que ja tenim, embolicar-ho 
millor i fer-ho més accessible, sostenible i connectat 
a la realitat local. Hem de (re)inventar i (re)definir 
quins són els nous usos i funcions socials del patri-
moni, adaptar-los als temps actuals i buscar noves 
fórmules, basades, probablement, en la cooperació 
i fins i tot en com compartir estructures; donar vi-
sibilitat i fer dels equipaments i dels projectes de 
revitalització del patrimoni un actiu dinàmic i no 
estàtic. Cal renovar i actualitzar periòdicament el 
discurs i generar noves activitats.

Darrerament estan sorgint noves maneres de donar 
a conèixer i reivindicar el patrimoni i la memòria 
col·lectiva. En aquest sentit, les noves tecnologies 
hi estan donant una nova dimensió i hem de ser 
conscients dels nous escenaris que s’estan desenvo-
lupant i que ja estan fent replantejar moltes coses. 
Probablement el treball en xarxa ens obre noves 
oportunitats. Una xarxa pot ser un bon amplificador 
de bones pràctiques, èxits i fracassos, experiències 
i coneixements. Hem de ser conscients, però, que 
per treballar en xarxa cal ser generosos, pensar en 
clau col·lectiva i, sobretot, esmerçar-hi els esforços 
que siguin necessaris per mantenir-la útil i activa.

De veritat estem disposats a deixar perdre tot 
aquest patrimoni immaterial i simbòlic i l’impor-
tant potencial que suposaria invertir en la seva 
conservació, rehabilitació i dinamització? 

+ LOURDES PINYOL I SELVA
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Jaume Seda i Mariné,  
president del Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias

[ l’entrevista ]

Pau Vinyes: El motiu de l’entrevista és la com-
memoració dels 25 anys de la teva presidència 
al Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Podries fer 
un balanç de la teva etapa i dir què ha significat 
per a tu ser president del CEII?

Jaume Seda: Vaig entrar de president al Centre 
d’Estudis amb motiu de la mort de Martí Pous. El 
senyor Pous havia sigut l’ànima de la institució en 
el moment de la creació del que aleshores era, 
inicialment, l’Arxiu Històric de Sant Andreu de 
Palomar. En l’època en què Barcelona decideix cre-
ar arxius de districte, l’Ajuntament de Barcelona va 
demanar al que ara és el CEII si podíem canviar el 
nostre nom. I ens van decidir anomenar-nos Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias, en homenatge a l’insigne 
poeta i dramaturg andreuenc, i vam passar a tenir 
la seu a la seva casa nadiua. 

PV: Què ha significat per a tu ser president de 
l’entitat?

JS: Sempre ha estat un gran honor. En l’inici, 
quan vaig començar, sobretot els primers anys, jo 
tenia molt clar que a qui li hauria correspost ser el 
president del Centre d’Estudis era a en Joan Josep 
Bosqueta, però ell mateix, que en aquells moments 

ja començava a treballar a la Universitat de Lleida, 
va ser qui em va dir: “ho hauries d’agafar tu i ti-
rar-ho endavant”. Vint-i-cinc anys penso que són 
molts anys, he procurat treballar amb tota la dignitat 
possible, sempre he procurat no crear problemes, 
el meu paper ha estat el de solucionar situacions 
de divergències de tipus històric o d’opinió, ja que 
això, en una entitat, sempre pot passar. Després de 
vint-i-cinc anys també és bo pensar que això no és 
etern, és a dir, que no haig d’estar-hi per sempre i 
s’ha de pensar en una renovació, tard o d’hora. Els 
primers anys del Centre d’Estudis hi havia un guia 
que ens marcava molt, en Martí Pous; nosaltres érem 
molt més joves i hem continuat el seu mestratge.

PV: Els teus anys de presidència t’hauran do-
nat molta experiència, sobretot pel que fa a 
la relació amb el Districte i l’Ajuntament de 
Barcelona. L’Ajuntament i el Districte han tin-
gut en prou consideració el Centre d’Estudis o 
només quan els ha convingut? En quin moment 
estem actualment?

JS: Sempre hem estat en contacte amb el Districte 
des que soc president, seguint la tradició del senyor 
Pous. Ell sempre era consultat, li feien fer de pre-

Nascut a Sant Andreu de Palomar, el 4 d’abril de 1951, amb la particularitat que 
en aquells moments la gent naixia a les cases; la llevadora era la seva àvia, la 
Maria Pujol, que va exercir durant una colla d’anys a Sant Andreu. Fa els estudis 
primaris als Padres i al Sant Jordi. De jove es llicencia en Filosofia i Lletres, secció 
d’Història General, que era la titulació que en aquells moments hi havia. Després 
entra a treballar en diverses editorials, on participa en l’elaboració de diccionaris, 
enciclopèdies, llibres de geografia i d’història… per acabar elaborant mapes 
històrics. Tot seguit fa el salt al món de l’ensenyament a les escoles El Sagrat Cor 
de Jesús, a l’Acadèmia Víctor de Sant Andreu de Palomar i, finalment, on es jubila, 
a la Sagrada Família de Sant Joan d’Horta. Vinculat a l’Esplai de Sant Pacià, a 
l’Eco l’Orfeó de Catalunya, al Centre Passatge, Fundació Tarrés… actualment és el 
president del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias des de fa vint-i-cinc anys. 
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goner de la Festa Major, havia assessorat en molts 
altres aspectes. La relació amb l’Ajuntament l’hem 
mantingut sempre; hem de tenir un respecte envers 
les institucions que ens representen, sobretot si són 
institucions democràtiques. Ara bé, quina mena de 
relació ha estat? Hi ha hagut èpoques de col·labo-
ració estreta i altres que crec que no han estat tan 
fructuoses. Hauria d’haver-hi molta més relació de 
la que tenim. Comprenc que en aquests moments 
l’equip municipal té molts assumptes sobre la taula, 
hi ha moltes preocupacions, però el tema cultural 
m’agradaria que fos molt més actiu. 

P: Quines són les principals reivindicacions del 
Centre d’Estudis actualment? Com definiries 
la feina reivindicativa de l’entitat? 

JS: El Centre d’Estudis té molts fronts oberts i els 
ha tingut des de fa molts anys; hi ha tot un tema que 
ja és clàssic i que ve des de l’època fundacional, que 
és l’assumpte del Rec Comtal, aquest parc arqueo-
lògic que ’hi ha d’haver a la zona de les casernes, 
davant d’on avui hi ha el centre d’atenció que porta 
el nom d’Isabel Roig, el CUAP. Allà hi ha un tresor 
històric important; en pocs metres hi tenim un molí, 
les restes del Rec Comtal, el camí que portava de 
Santa Coloma a Santa Eulàlia de Vilapicina passant 

per Sant Andreu, les restes de l’aqüeducte romà i 
altres de les quals avui no ’es parla. Fins i tot hi ha-
via restes d’un antic poblat ibèric, com a mínim hi 
havia hagut població antiga; i això només en aquest 
petit espai. Es lluita perquè això es dignifiqui, però 
no hi ha manera que hi hagi una implicació seriosa. 
Semblava que s’havia de solucionar, però el canvi 
que hi va haver en l’època de l’alcaldessa actual, ha 
dut molta més preocupació de tipus social; de tota 
manera, el tema cultural, per a mi, és bàsic. Com més 
nivell cultural tingui la població d’un indret, podrà 
col·laborar millor a fer una societat.

PV: També tenim la reivindicació de la capella 
dels Segadors.

JS: La capella dels Segadors, les cases del carrer 
del Pont, el refugi del mercat… Durant anys i panys 
hem col·laborat en tot allò que se’ns ha demanat. 
Hem fet informes, hem orientat i fins i tot hem fet 
propostes de requalificació d’espais i hem proposat 
noms, perquè actualment penso que ens fa molta 
falta feminitzar una mica tot aquest espai urbà. La 
majoria de noms de carrers i places estan dedicades 
a homes, que no dic que no s’ho mereixin, però 
amb els anys s’ha d’intentar aconseguir un equilibri. 
Avui en dia el paper de la dona es valora molt més. 
A vegades ens sembla que les dones han estat allà 
només fent el dinar de cada dia i cuidant-se de la 
llar, però es van coneixent dones d’altres èpoques 
—la Guerra Civil, la República— que no han estat 
prou valorades. La societat s’ha enfocat des d’un 
punt de vista masclista, del predomini de l’home, 
i ha deixat la dona en un segon terme, i estic se-
gur que l’actuació de molts homes ha estat també 
gràcies al suport, l’esforç i l’orientació que la dona 
ha anat mantenint. 

PV: Quina valoració fas de l’estat actual de la 
historiografia andreuenca? 

JS: La historiografia andreuenca penso que està 
avançant molt. Va haver-hi l’esforç, que tothom ha 
reconegut, de mossèn Clapés i després d’en Martí 
Pous, que va seguir la tradició familiar. Després, aque-
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lla època en què es crea l’Arxiu Històric de Sant 
Andreu de Palomar, que avui és el Centre d’Estudis, 
comença a aparèixer una colla de gent jove com ara 
en Joan Busqueta, entre altres. Per a mi, és un nucli 
important per fomentar el coneixement de la histò-
ria. El mateix Joan Busqueta feia trobades al Centre 
d’Estudis per ajudar-nos a transcriure documenta-
ció, jo en diria gairebé paleografia, i en molts altres 
aspectes. També hi havia persones que treballaven 
més individualment, com el senyor Magí Travesser, el 
senyor Oliver o en Pere Robles, que feien molta cosa. 
Era gent que s’hi dedicava per afició, però que tenien 
uns coneixements que ja ens agradaria que avui dia 
tinguessin moltes persones. Aportaven memòries i 
treballs, donaven a conèixer indrets, feien itineraris. 
Pel que fa al Centre d’Estudis, hi ha hagut una colla 
de persones que han estat cabdals per avançar en 
la historiografia: tu mateix, Pau, en Jordi Petit, en 
Manel Martín, Xavier Martín… En Joan Pallarès va 
formar part del Centre d’Estudis durant una etapa, 
però ha fet més treball personal, que és una opció 
també molt respectable. També hem tingut la sort 
de trobar gent que ha sabut guardar molt material 
que avui ens ha permès saber moltes coses, com 
ara els fotògrafs Tomàs Fàbregas, ’Andreu Pinyol, 
Salvador Espadalé i Manuel A. Raigada, per posar 
uns exemples de l’àmbit de la fotografia. Aquesta 
tradició de la fotografia que continua en Xavier de 
la Cruz, que acumula infinitat no només de fotogra-
fies sinó també de materials; després vas descobrint 
que moltes cases tenen autèntics tresors de material 
guardat i que seria una gran llàstima que es perdés. 
També és veritat que estan pujant una colla de gent 
jove que, desgraciadament, no s’implica gaire amb 

les entitats. I és una llàstima, perquè veiem, amb els 
Treballs de Recerca dels premis Martí Pous, projec-
tes de nois i noies ben fets i amb molt esforç i que 
després no sabem si continuen al món de la història. 

PV: Per anar acabant, dues preguntes. L’any que 
ve es commemorarà el 125è aniversari de les 
annexions de sis pobles del Pla de Barcelona a 
la ciutat de Barcelona. Tu creus que encara ens 
podem dir poble? O ja hem esdevingut un barri 
més de la ciutat i hem acabat perdent persona-
litat pròpia? 

JS: Ens demanen molt que siguem Barcelona. 
Ens recorden massa que som Barcelona. Penso que 
és una equivocació. Encara hi ha una generació de 
gent a Gràcia, a Sant Andreu de Palomar o a Sants 
que diu “me’n vaig a Barcelona”; quan van a la pla-
ça Catalunya o a la plaça Sant Jaume. Jo pateixo 
quan ens venen aquí i ens diuen “col·locarem grans 
centres”. Ja m’està bé que es col·loquin museus o 
espais culturals de renom, però sense oblidar. Pateixo 
quan veig que es fan grans projectes i no es compta 
amb la gent que es belluga a escala local, que són 
els qui més coneixen l’indret, que saben pam per 
pam el que passa a Sant Andreu, o el que passa a 
la Sagrera, o el que passa a Nou Barris o on sigui i 
de sobte es troben que els ve gent de fora i els diu 
“és que això s’ha de fer així”, “això ha de tenir una 
visió de globalitat”. Aquesta visió macromuseística 
a vegades es fa sense comptar amb la vida local. 
Potser en el cas de Can Fabra tenim els Amics de la 
Fabra, gent de la Maquinista i gent que ha treballat 
a llocs important en la vida laboral de Sant Andreu 
que col·labora en la museïtzació, però penso que és 
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poc, reduït, que hi hauria d’haver molta més impli-
cació, comptar-hi molt més. En temes com les cases 
del Pont ens diuen “del segle xviii ja tenim moltes 
coses a Barcelona”. Potser sí, però a Sant Andreu no. 
Tenim la nostra personalitat i no podem perdre la 
pertinença a un lloc. 

PV: Enguany es commemora el 150 aniversari 
d’Ignasi Iglésias i s’han previst una sèrie d’ac-
tivitats: una exposició, un llibre, una obra de 
teatre, un còmic, xerrades, una ofrena floral. 
Què ha de ser i què ha de significar aquesta 
commemoració? Què ens ha d’aportar aquesta 
commemoració que sigui nou i que rellanci la 
figura d’Ignasi Iglésias?

JS: La mateixa pregunta que tu em fas jo penso 
que conté bona part de la resposta. Crec ferma-
ment que Ignasi Iglésias, avui, no està prou reco-
negut. I no està prou reconegut perquè des d’on 
es prenen les decisions culturals no se’n recorden 
que ha existit. Ara, en aquests moments que tenim 
tanta informació seva de tipus familiar, general, de 
premsa de l’època, que ens fa veure que era una 
persona increïble, si de cop i volta ens n’oblidem, 
ens equivoquem. Afortunadament, a Sant Andreu 
de Palomar es manté molt viva la tradició d’anar a 
la seva tomba un cop a l’any a fer una ofrena floral 
al voltant de l’aniversari de la seva mort, a l’octu-
bre. Que si ho compares amb altres ofrenes florals 
que es fan a altres literats, té un valor incalculable. 
He assistit a la de Salvador Casas o als actes de 
l’Ametller Florit en homenatge a Joan Maragall i hi 
havia anys que érem cinc, sis, set persones. I sort 
que ara s’ha reactivat d’una manera que fa goig 
anar-hi, però durant molts anys ha sigut una cosa 
gairebé familiar. Penso que s’ha de tornar a valorar 
la figura d’Ignasi Iglésias perquè el seu missatge, el 
seu treball, el que va escriure i va dramatitzar d’una 
manera fantàstica segueix sent vigent. D’acord que 
potser hi ha una part del seu llenguatge que s’ha 
de readaptar. Però bé que hi ha hagut moments 
en què ja s’han adaptat obres seves; la mateixa La 
barca nova, per exemple, que serà una de les re-
presentacions que es farà amb motiu del 150 ani-
versari d’Ignasi Iglésias, ja va ser adaptada i amb 

una escenografia molt llampant i molt viva i es va 
representar al Teatre Nacional de Catalunya.

PV: Catalunya no ha valorat prou la figura  
d’Ignasi Iglésias?

JS: No. En aquests moments no, en altres etapes 
sí. Espero que aquest llibre doni una mica més de 
llum a la seva figura.

PV: El llibre al qual et refereixes és el que es fa 
en commemoració del 150 aniversari d’Ignasi 
Iglésias, en què ha participat molta gent del CEII...

JS: Exactament, s’ha fet amb molta gent del CEII 
i esperem que aporti llum a la seva figura. A ve-
gades també em fa patir el fet que, malgrat que 
s’ha treballat i investigat molt, a l’hora d’editar, per 
qüestions editorials, s’han hagut de resumir moltes 
coses i penso que hi queden moltes més que, d’una 
manera o altra, s’hauran de donar a conèixer. Perquè 
Ignasi Iglésias mereix molt més. Per a mi segueix 
sent un dels grans dramaturgs de finals del segle 
xix i del primer terç del segle xx. A vegades canvien 
les èpoques i els estils, i aquella figura que ha sigut 
essencial deixa de ser-ho. Però no sé quins interessos 
pot haver-hi perquè no recordem i seguim home-
natjant un personatge que dona nom a infinitats 
de carrers a molts pobles de Catalunya. I de cop i 
volta, amb prou feines s’estudia a les universitats i 
a les escoles del nostre entorn; esperem que això 
vagi canviant. Aquest projecte de fer un còmic que 
en parli i arribi a les futures generacions, penso que 
és una gran idea. Hem d’anar convencent la gent, 
hem d’anar explicant qui era. També, com a Centre 
d’Estudis, un dels objectius de futur hauria de passar 
per aquí, per intentar donar a conèixer a les escoles 
la figura d’Ignasi Iglésias. També les nostres autori-
tats haurien de ser més sensibles al que ha signifi-
cat Ignasi Iglésias, al paper que ha tingut, sobretot 
valorant la gent gran, valorant les dones, valorant 
els infants en moments difícils.

PV: Molt bé, Jaume, moltes gràcies.

+ PAU VINYES I ROIG, ENTREVISTADOR

+ JORDI ESPLUGAS, FOTOGRAFIES
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Recuperem la capella 
dels Segadors
Pocs són ja els edificis antics que es conserven a Sant 
Andreu de Palomar. El creixement urbanístic des-
mesurat —primer, en època de l’alcalde Porcioles, 
i després, el que ens ha vingut des de mitjans de 
la dècada de 1990 i que encara no ha tocat a la fi 
tot i la crisi— fa que el nostre patrimoni hagi anat 
desapareixent a marxes forçades en les últimes dè-
cades. I és per aquest motiu que ja fa molts anys 

que des del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII) 
realitzem diversos projectes historicoculturals per 
tal de difondre la nostra història i fer veure a la gent 
la importància de conservar el nostre patrimoni. Per 
exemple, la campanya de recuperació del molí de 
Sant Andreu n’és un dels projectes més destacats, 
com ja vam veure en el número anterior.

[ dossier central ]

Imatge capella del Sant Crist dels Segadors. XAVIER DE LA CRUZ.
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Un dels edificis més antics que conserva encara el 
nostre poble és la capella dels Segadors. Aquesta 
és potser la part més desconeguda de la nostra 
església, ja que restava oculta darrere d’unes cases 
del passeig de Torras i Bages i no va ser fins el 2010 
quan, després d’enderrocar aquestes cases, molts 
andreuencs van poder redescobrir aquest espai 
històric. La capella, oblidada, en ruïnes i abandona-
da de la mà de tothom, té darrere seu una història 
que fa que sigui un edifici que cal considerar com a 
element patrimonial, no només per al nostre poble 
o per a la ciutat de Barcelona, sinó ja a escala na-
cional, ja que el nostre himne nacional rep la seva 
primogènita lletra dels fets històrics ocorreguts du-
rant la revolta dels Segadors de 1640, un alçament 
gestat des de Sant Andreu de Palomar i que va 
tenir el Sant Crist dels Segadors que estava situat 
en aquesta capella com el banderer de la revolta.

“Lo bisbe els va beneir / amb la mà dreta i esquerra:
On és vostre capità? / A on és la vostra bandera?
Varen treure el bon Jesús / tot cobert amb un vel negre:
Aquí és nostre capità / aquí és nostra bandera.” 1

Els fets històrics que portaren 
a la revolta

La unió dinàstica dels regnes peninsulars sobre-
vinguda amb el matrimoni dels Reis Catòlics van 
forçar l’enteniment de la Corona d’Aragó i el regne 
de Castella. Malauradament, tot i que hi va haver 
millors i pitjors moments, el fet que el rei visqués a 
Castella i que sempre es volgués imposar el centra-
lisme castellà envers del sistema federal que regia 
a la Corona d’Aragó, va fer que les relacions entre 
ambdós estats no fossin mai gaire fluïdes. Durant 
el segle xvi hi havia hagut un cert statu quo que va 
anar desapareixent a partir d’inicis del segle xvii. 
Les normatives catalanes —que feien que la seva 
població no es pogués militaritzar per conflictes ex-
terns— van fer que els soldats castellans circulessin 

1  La versió original és una antiga cançó popular del segle xviii que explica els fets produïts en la revolta dels Segadors i 
que va ser documentada per Manel Milà i Fontanals (1818-1884).

lliurement per tot el nostre territori per tal de poder 
combatre en els diversos conflictes en els quals es 
va veure immers l’Imperi Hispànic.

Els continus abusos sobre la població catalana 
exercida pels terços castellans a tot el Principat de 
Catalunya, sobre tot a partir dels anys 20 del segle 
xvii, es veieren àmpliament augmentats a partir de 
l’inici de la guerra amb França el 1635. La por per la 
invasió francesa del nord del Principat va justificar 
l’ampliació dels contingents militars a Catalunya. 

Diversos consellers de Barcelona i el diputat militar 
Francesc de Tamarit es queixaren d’aquests abusos 
al virrei i aquest manà empresonar-los. Aquest fet 
i l’augment cada cop més gran de tots els tipus 
d’abusos arribaren al punt més àlgid durant la pri-
mavera de 1640, quan les poblacions Santa Coloma 
de Farners i Riudarenes es negaren a allotjar els 
terços castellans.

El virrei de Catalunya va decidir castigar les po-
blacions declarades en rebel·lió i l’algutzir reial va 
arribar al poble de Santa Coloma de Farners i va 
ordenar cremar diverses cases. El 30 d’abril de 1640 
els vilatans, farts de tants abusos, es van aixecar en 
armes i cremaren l’hostal on estava allotjat l’algutzir, 
que va morir cremat. A partir d’aquell moment la 
insurrecció contra les tropes castellanes ja era un 
fet i tota la província de Girona s’aixecà en armes. 
Al llarg dels dies següents, la situació es tornà in-
sostenible per a les tropes castellanes, la revolta 
s’estengué per tot el Principat i els soldats fugiren 
cap a Barcelona. Durant la seva retirada, les tropes 
anaren saquejant més pobles, fet que facilità encara 
més l’extensió de la revolta. Els pagesos i sometents 
enfurismats els perseguiren en el seu camí cap a 
la capital catalana.

El 21 de maig, avisats els vilatans del Pla de Barcelona 
de la proximitat de les tropes castellanes, es van 
armar i van esperar-los prop del riu Besòs, al terme 



14

3a
 è

po
ca

  |
  n

úm
er

o 
2 

 | 
 e

st
iu

-t
ar

do
r 

20
21

de Sant Andreu de Palomar. El matí del 22 de maig 
arribaren dels castellans en fugida des de Montcada 
i foren sorpresos pel sometent i els pagesos dels 
voltants i es produí un enfrontament que va acabar 
amb la vida de molts d’aquells soldats. La resta de 
les tropes, dividides i en desbandada, aconseguiren 
finalment arribar a la ciutat de Barcelona.

La revolta del 22 de maig

Els segadors, arribats majoritàriament del Vallès i 
la província de Girona, es reuniren a primera hora 
del matí del 22 de maig de 1640 a Sant Andreu de 
Palomar, on conjuntament amb altres pagesos lo-
cals i forasters que hi havia al poble —perquè eren 
temps de sega— es reuniren a la plaça de l’Església 
(avui d’Orfila) i decidiren allà seguir amb la marxa i 
anar cap a Barcelona. Un grup de pagesos —amb 
el vistiplau del rector— van agafar el Sant Crist que 
hi havia a la capella de l’església parroquial i van 
marxar cap a la Ciutat Comtal.

“Formats en ordenades columnes, arribaren a les 
deu del matí al Portal Nou de la Ciutat Comtal. 
En un primer moment, se’ls va intentar impedir 
l’entrada, però finalment van aconseguir accedir 
a la ciutat. Els primers homes portaven el Sant 
Crist de Sant Andreu, que deyen era lur caporal, 
i cridant Visca la terra, visca lo rey y muïren els 
traïdors i el mal govern, s’adreçaren a la presó 
trencant les portes per entrar-hi.” 2

Els segadors van aconseguir alliberar els diputats 
i consellers que havien protestat davant del virrei 
pels abusos comesos per les tropes castellanes, i 
davant de la por que aquell aixecament s’estengués 
per la ciutat, el virrei va acceptar la seva llibertat i 
es va comprometre a posar solució als abusos dels 
allotjaments. Així, la revolta s’aconseguí apaivagar 
cap a la tarda. El mateix rei Felip IV el 30 de maig 
va enviar una carta als consellers de la ciutat de 

2 Diversos autors (2014). Sant Andreu de Palomar, de Francesc de Tamarit al Decret de Nova Planta. (1640-1716). Pàg. 45.

3 Feliu de la Penya, Narcís (1709). Anales de Cataluña, volum III. Pàg. 263.

Barcelona en què demanava consell per acabar amb 
aquella rebel·lió i va prometre castigar els desordres 
provocats pels seus soldats.3

L’exèrcit castellà va rebre l’ordre de replegar-se cap 
el Rosselló, però durant el seu camí continuaren 
arrasant pobles i viles. Amb el pas dels dies, no es 
veié cap canvi, i la situació a tot el Principat era ja 
molt tensa. El 7 de juny, una disputa entre un criat 
de l’algutzir Montrodon —difunt a Santa Coloma 
de Farners— i un segador foraster va acabar amb 
la mort d’aquest últim. Aquell fet fou la guspira 
que inicià la revolta del Corpus de Sang, una nova 
revolta pagesa que acabà amb la mort del virrei de 
Catalunya i la revolta de tot el Principat contra les 
tropes castellanes. La guerra dels Segadors estava 
ja servida.

La capella dels Segadors

El temple parroquial de Sant Andreu ha sofert al 
llarg dels anys diverses reconstruccions, així com 
modificacions i ampliacions que n’han alternat la 
fisonomia arquitectònica.

La primera referència al lloc de Sant Andreu data 
del 966 i la parròquia tenia llavors una petita ca-
pella que fou destruïda durant la ràtzia que feu 
Almansor el 985. Posteriorment, s’aixecà una nova 
capella que fou destruïda durant un atac almoràvit 
el 1132. El 1135 es va consagrar la nova església de 
Sant Andreu, que ja no patiria més atacs musul-
mans. Aquella vella església va resistir fins el primer 
quart del segle xvii, quan es va produir una gran 
reforma i ampliació de l’església de la qual sembla 
que només es va conservar l’antic campanar, ja que 
continuava tenint funcions defensives. D’aquesta 
gran remodelació produïda al segle xvii es conserven 
encara —tot i que molt reformats— dos edificis: la 
rectoria i la capella. 
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La capella és una construcció molt senzilla de parets 
de càrrega, arcs i voltes. Les parets de càrrega tenen 
una composició heterogènia formada de maó i pe-
dra amb un estucat a sobre que encara es conserva 
parcialment. Aquestes parets suportaven els arcs 
formers de mig punt de maó col·locats a sardinell 
sobre els quals segurament recolzaven voltes de 
creueria i de canó construïdes en maó pla. Per les 
restes de teula que es conserven a la part superior 
de les parets de càrrega, es pot suposar que la co-
berta era de teula àrab, inclinada i suportada sobre 
bigues de fusta, sense que es pugui concretar el 
nombre d’aigües. Malgrat tot, per la forma de les 
parets i els senyals del mur de l’església contigua 
a la capella, segurament es tractava d’una coberta 
a tres aigües.4 Actualment queden dempeus dues 
crugies de la capella, però el més probable és que 
en tingués tres com a mínim, ja que es pot observar 
com les parets de la capella queden escapçades 
quan es troben amb el mur de l’actual església de 
Sant Andreu de Palomar.5

A la zona situada al nord de la construcció era on 
hi havia l’altar i on es diu que estava col·locat el 
Sant Crist. A banda i banda de la zona de l’altar hi 
havia dos espais tancats completament per parets 
(com una pròtesi i diacònicon) i es podia accedir a 
cadascun mitjançant unes portes creades per arcs 
escarsers amb maons disposats a sardinell. Aquestes 

4  Volem agrair a Alejandra Garcia i Álvarez i a Laura Gómez i Gil, arquitectes, l’estimable ajut en la descripció de la capella 
del Sant Crist dels Segadors.

5 Diversos autors (2014). Sant Andreu de Palomar, de Francesc de Tamarit al Decret de Nova Planta. (1640-1716). Pàg. 315.

6  Diversos autors (2014). Sant Andreu de Palomar, de Francesc de Tamarit al Decret de Nova Planta. (1640-1716).  
Pàg. 315-317.

estances laterals a l’altar tenien dos pisos; es poden 
observar obertures a la part superior de les parets, 
així com restes de bigues de fusta encastades a 
mitja alçada del mur i l’arrencada de l’escala que 
reforcen la idea d’un segon pis. La següent crugia 
de la capella, totalment descoberta, gaudia de dos 
òculs a la part superior de les parets est i oest, per 
on entrava la llum. A l’actualitat, ha estat necessari 
tapiar l’òcul de la paret oest per reforçar-lo i evitar–
ne l’esfondrament. També s’hi pot observar una cor-
nisa de maó que ressegueix tot el perímetre interior 
de la capella a l’alçada de la imposta dels arcs. A 
més a més, els brancals dels arcs, a la part inferior, 
tenien una motllura que imitava la base d’un pilar.

Avui dia la capella es troba molt deteriorada i l’ab-
sència de sostre ajuda que les patologies s’incre-
mentin dia rere dia. Durant la seva llarga història, 
la capella ha patit l’obertura de diferents finestres 
i portes sense cap tipus de control. Les llindes 
d’aquestes obertures estan col·lapsant, cosa que 
afecta l’estructura, i per evitar-ho i conservar els 
murs algunes d’aquestes obertures han requerit ser 
tapiades. També ha estat necessària la construcció 
d’una paret de totxo per contenir l’arc de mig punt 
entre l’altar i la resta de la capella, fet que la divideix 
completament. L’estuc i la decoració de la capella 
han anat desprenent-se en la major part d’aquesta 
i no es pot identificar cap tipus de pintura a causa 
de la gran quantitat de llacunes o absències que 
deixa entreveure l’esquelet de la construcció.6

La capella —igual que tota l’església— va patir molts 
desperfectes durant la guerra dels Segadors (1640-
1659) i els setges de Barcelona de 1706 i 1713-
1714 dins dels fets ocorreguts durant la guerra de 
Successió (1702-1714). L’antiga església fou repa-
rada després d’aquells dos fets i resistí així almenys 

Facsímil de l'antiga parròquia de Sant Andreu de 
Palomar, datació del segle S. XII, amb la rectoria 
actual. FONT: FULLES HISTÒRIQUES DE SANT 
ANDREU  DE PALOMAR.
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fins la guerra del Francès (1808-1814), quan sabem 
almenys que l’església fou saquejada tot i que no 
ens consten desperfectes estructurals.7

El 1846 es van iniciar les obres d’una nova reforma 
i ampliació de l’església, malauradament l’estructu-
ra estava molt malmesa i es va decidir enderrocar 
la vella parròquia per aixecar-ne una de nova. La 
nova construcció va créixer per la banda oest i va 
eliminar l’antic cementeri que ocupava l’espai on 
avui dia hi ha l’entrada del nou temple. Només la 
rectoria —perquè era la casa del rector— i la capella 
dels Segadors —per la seva importància històrica— 
van ser els dos edificis que es van conservar de 
l’antiga església. Però després d’haver resistit totes 
les inclemències dels segles xvii, xviii i xix, la capella 
va quedar sentenciada durant dos greus incendis 
produïts al primer terç del segle xx. El primer va 
ser provocat durant els fets de la Setmana Tràgica 
(juliol de 1909) i l’altre va ser provocat durant els 

7 Petit i Gil, Jordi: (2013). Sant Andreu de Palomar durant la guerra del Francès.

primers dies de la Guerra Civil espanyola (juliol de 
1936). A partir d’aquell moment, la capella va que-
dar inservible i abandonada.

Des de llavors la capella ha estat oblidada, tot i 
que a principis de l’actual segle xxi el Parlament de 
Catalunya va aprovar un projecte de rehabilitació 
amb pressupost inclòs per tal de dignificar l’espai. 
El projecte, obra de l’estudi d’arquitectura Barrera i 
Domènech, proposava reconvertir l’antiga capella 
del Sant Crist dels Segadors en un espai dedicat 
a la projecció cultural i a la recreació de la guerra 
dels Segadors, però la falta d’acord polític va aturar 
el projecte i la subvenció es va perdre. 

Dignificació de la capella dels 
Segadors

Els veïns que en coneixien l’existència van intentar 
que es fes alguna obra de preservació, però no van 
tenir èxit. El CEII va reunir-se amb les diverses parts 
afectades (Bisbat, Ajuntament i Generalitat), però 
les obres de rehabilitació de la cúpula del temple 
parroquial de Sant Andreu de Palomar esdevenia l’ex-
cusa o el raonament, segons com es miri, per aturar 
el projecte de recuperació d’aquest espai històric.

Finalment, es van realitzar les obres de la cúpula des-
prés de més de 25 anys d’espera i, un cop les obres 
arribaven a la fi, la postura del Bisbat i la Generalitat 
va canviar. Diverses reunions, i fins i tot alguna tro-
bada informal com la que es va produir quan el 
mateix president de la Generalitat Quim Torra va 
visitar la capella, ens van fer pensar en una ràpida 
actuació. Malauradament, de nou, per una banda, 
pels canvis polítics al Govern de la Generalitat i, 
per una altra, per la deixadesa municipal que té 
la declaració de BCIL (bé cultural d’interès local) 
aprovada i tancada en un calaix a pany i forrellat, la 
possible recuperació d’aquest espai no arriba mai, 
i cada cop es fa més malbé.

Temple parroquial de Sant Andreu de Palomar. 
JOSEP BOIXADERA/ FONS FAMÍLIA VINYES-ROIG.
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En espera de la restauració definitiva, el recinte de 
la capella acollia fins fa tres anys una ofrena floral 
amb motiu de la vigília de la Diada Nacional de 
Catalunya a l’interior. Avui dia això ja no és possible 
per la por que caigui alguna pedra. Al principi van 
sorprendre la data escollida i el lloc, ja que no tenien 
res a veure amb la commemoració de l’Onze de 
Setembre a Sant Andreu de Palomar. Nogensmenys, 
la proposta no era en va i ha permès als veïns i les 
veïnes, així com a la gent de fora, sensibilitzar-se 
envers el reconeixement històric del lloc i desvetllar 
el desig que en un futur no massa llunyà es con-
verteixi en un espai dinamitzador i divulgador de 
la guerra dels Segadors.

Fa uns dos anys es va crear la comissió de la capella 
dels Segadors i en tot aquest temps —tot i la pan-
dèmia— s’ha estat treballant, s’ha estat investigant 
i s’han estat fent reunions per videoconferència 
per buscar la manera de conservar i recuperar la 
capella. El Centre d’Estudis —que ja fa molts anys 
que treballava pel mateix objectiu— va unir-se a 
la comissió per treballar plegats i va presentar la 
seva proposta —que va agradar molt a tota la co-
missió— de reconvertir l’espai de l’antiga capella 
dels Segadors en una sala polivalent on hi hagués 
una exposició fixa sobre la guerra dels Segadors i 
que podria funcionar conjuntament amb la casa de 
l’oficial, situada molt a prop de la capella, a l’altra 
banda de la parròquia, al carrer del Pont. A més, el 
projecte del Centre d’Interpretació del Rec Comtal 
i la Història de Sant Andreu que es preveu realitzar 
a les cases del carrer del Pont podria anar també 
lligat a la capella per tal de poder explicar millor 
la història del nostre poble. La sala, a més, podria 
aprofitar-se per tal de realitzar altres exposicions 
temporals o xerrades, ja que la falta d’espais per a 
actes culturals a Sant Andreu és ja molt preocupant.

Però abans de començar la recuperació de la ca-
pella, des del CEII també es va proposar poder re-
alitzar una excavació arqueològica en la capella i 
en la plaça de les Dones de la Motor Ibèrica per 

tal de poder recuperar les possibles restes arque-
ològiques en un espai molt important, el lloc on 
es va fundar el poble de Sant Andreu en el segle x  
i que sortosament no ha patit gaires modificacions 
en el subsòl, per tant podríem trobar restes de les 
antigues esglésies, tombes o altres elements impor-
tants que ens ajudarien a conèixer millor la història 
antiga del nostre poble.

Com veieu, hi ha molts projectes, idees i ganes de 
treballar. Ara, com sempre, només falta que els po-
lítics es comencin a moure, desencallin aquesta si-
tuació de paràlisi en què vivim des de fa més de sis 
anys i es busquin fons entre totes les institucions 
afectades per tal de poder tirar endavant tots aquests 
projectes culturals. Tothom s’omple la boca dient 
que la cultura és bàsica i molt necessària per a la 
societat, però després la realitat és una altra i sempre 
restem oblidats i cada cop amb menys pressupost.

+ JORDI PETIT I GIL 

Detall de la capella del Sant Crist dels Segadors. 
XAVIER DE LA CRUZ I SALA/ARXIU CEII.
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[ manifest ]

Aquest manifest pretén posar en coneixement 
de la població, de les entitats de Sant Andreu 
de Palomar i de la ciutadania en general, l’aban-
dó i el greu perill d’ensorrament definitiu i irre-
versible de les restes de la capella que encara 
resten en peus.

La capella del Sant Crist dels Segadors és un edi-
fici annex a l’església parroquial de Sant Andreu 
de Palomar. Aquest indret té una important sig-
nificació històrica motivada per haver-s’hi pro-
duït un dels fets cabdals que van donar inici a 
la guerra dels Segadors (1640-1659).

Arran del conflicte bèl·lic entre Espanya i França, 
iniciat el 1635, en el marc de la guerra dels Trenta 
Anys (1618-1648), el rei Felip IV va ordenar a 
l’exèrcit castellà que entrés a Catalunya per tal 
d’atacar França des del territori català. La pobla-
ció es va veure obligada a donar allotjament a les 
tropes castellanes, però aquestes van començar 
a cometre abusos cap a la gent dels pobles amb 
total impunitat. Aquest fet va provocar nom-
broses queixes al virrei, que no va fer res per 
solucionar-ho. El 1640, els pagesos de diferents 
comarques gironines i del Vallès, entre altres, 
cansats d’observar que ningú solucionava els 
seus problemes, es van aixecar en armes contra 
els mateixos soldats castellans, amb la qual cosa 
s’iniciava una revolta.

Pagesos vinguts d’arreu de Catalunya es van con-
gregar al poble de Sant Andreu de Palomar per 
tal de marxar des d’aquí cap a la Ciutat Comtal. 
A la capella del Santíssim de la parròquia andre-
uenca hi havia la imatge d’un Sant Crist que va 
ser agafada i portada cap a Barcelona com a 
estendard. Aquest fet va convertir aquest Sant 
Crist en un dels símbols de la revolta, un epi-
sodi fonamental de la història de Catalunya i 
que acabaria forjant la lletra del nostre himne 
nacional. Durant els fets de la Setmana Tràgica 
(1909) la capella, ja coneguda com la capella 
del Sant Crist dels Segadors, va ser cremada i 
ara només en resta dempeus l’esquelet.

Tres-cents vuitanta anys després d’aquests 
fets, l’edifici resta totalment abandonat. Tot 
i aquest oblit per part de les administracions, 
des de Sant Andreu de Palomar sempre s’ha 
treballat per donar a conèixer la importància 
d’aquesta capella i s’ha lluitat per preservar-la. 
Fruit d’això és que l’any 2006 es va aconseguir 
una subvenció del Parlament de Catalunya. 
Malauradament, el projecte va quedar aban-
donat i des d’aquell moment poca cosa més 
s’ha aconseguit fer.

Gràcies a la insistència de diverses entitats i par-
tits polítics, es va aconseguir el 2016 (10 anys 
després) que el Consell del Districte de Sant 
Andreu instés l’Ajuntament de Barcelona a fer 
que aquest espai fos declarat BCIL (bé cultural 
d’interès local). La finalitat era poder-se acollir 
a una línia de subvencions del Departament de 
Cultura del Govern de la Generalitat atès el seu 
estat precari i aconseguir, així mateix, preservar 
un element patrimonial i històric de tant valor. 
A causa de diversos problemes, el projecte va 
quedar novament aturat fins que el setembre 
de 2020 al Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona es va tornar a demanar que s’apro-
vés el BCIL. Des del Districte es va informar 
que ara sí que el projecte tirava endavant. 
Malauradament, quasi set mesos després con-
tinuen sense visualitzar-se avenços.

La Comissió encarregada de vetllar per la re-
habilitació i conservació de la Capella del Sant 
Crist dels Segadors demana amb tota fermesa 
que es desencalli aquesta situació. Per tant, insta 
que sigui aprovada, definitivament, la declara-
ció d’aquest espai com a BCIL per tal de poder 
iniciar un projecte que permeti la recuperació 
d’aquest històric espai.

+  COMISSIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE LA CAPELLA 
DEL SANT CRIST DELS SEGADORS

+  ADHESIONS A:  
COMISSIOCAPELLASEGADORS@GMAIL.COM

Manifest salvem la capella  
del Sant Crist dels Segadors 
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Llistat de les entitats i els particulars que s’han adherit al manifest “Salvem el Parc d’Interpretació del Rec Comtal”:

ENTITATS

• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE 
CAN SANT JOAN

• ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE 
SANT ANDREU DE PALOMAR

• AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA 
MUNTANYA

• ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
DE SANT ANDREU

• APROPA’T
• ARXIU HISTÒRIC ROQUETES-NOU 

BARRIS
• ASSOCIACIÓ CASAL FONT D’EN 

FARGUES
• ASSOCIACIÓ ECOLOGISTA L’HORTA 

DE MONTCADA
• CASAL CATÒLIC SANT ANDREU DE 

PALOMAR
• CASAL POPULAR INDEPENDENTISTA 

LA SEGA 1640
• CENTRE CULTURAL ELS 

CATALANISTES
• CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA 

SAGRERA
• DEMÒCRATES DE CATALUNYA-

BARCELONA
• EL POU. GRUP D’ESTUDIS DE LA 

VALL D’HORTA I LA MUNTANYA 
PELADA 

• EESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-SANT ANDREU

• FUNDACIÓ SOLIDARITAT 
UNIVERSITAT DE BARCELONA

• GRUP TERRITORIAL D’ARQUITECTES 
HORTA-GUINARDÓ

• INSTITUT RAMON MUNTANER (IRMU)
• JUNTS PER CATALUNYA-SANT 

ANDREU
• ATENEU POPULAR LA MÀQUIA
• LLOP ROIG. LLIBRES I CULTURA
• ÒMNIUM CULTURAL-SANT ANDREU
• PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ-SANT 

ANDREU
• REVISTA SÀPIENS
• SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA 

LA LIRA
• SOCIETAT D’ESTUDIS DE LA 

VERNEDA DE SANT MARTÍ
• TALLER D’HISTÒRIA CLOT-CAMP DE 

L’ARPA

• TOT HISTÒRIA ASSOCIACIÓ 
CULTURAL

• GRUP FOTOGRÀFIC NIÈPCE DE 
SAINT-VÍCTOR

PARTICULARS

• ADRIÀ BLANCO ALSINA
• AGUSTÍ BADIA TURA
• ALEXANDRE MAMBERTO I ESTÉVEZ
• ANDREU TONEU
• ÀNGEL VAN BEEK I DE BLAS
• CONCEPCIÓ CASADEVALL ROVIRÓ
• ÀNGELS HERNÁNDEZ I PUIG
• ANNA SATORRA SANSANO
• IGNACIO SERENA AVENTIN
• AGUSTÍ MORERA CORTINA
• ALEJANDRA GARCÍA ÁLVAREZ
• ANNA SATORRA SANSANO
• ARIADNA SENSERRICH PINYOL
• ARNAU SENSERRICH PINYOL
• ASSUMPTA RAVENTÓS DURAN
• CARLES ROSELL BARRACHINA
• CARLOTA GIMÉNEZ COMPTE
• CARME BATET MONTSERRAT
• CARMEN SANTANA GONZÁLEZ
• CARME VIDAL
• CONXITA GIL IZQUIERDO
• CRISTINA GARCÍA ÁLVAREZ
• DANI CORTIJO
• DANI GÓMEZ LOREN
• ELENA GIL IZQUIERDO
• ELVIRA VAN BEEK I DE BLAS
• ENRIC GUARDIOLA BOHIGAS
• ERNEST ESCASSANY FERRERES
• EUGÈNIA CELADES
• GALDRIC VIÑAS ROIG
• GLÒRIA GREGORI TELLO
• GLÒRIA REVUELTO TIRADO 
• GUIOMAR AMELL AMELL
• IOLANDA SERRANO SEOANE
• JAUME COMAS I GRAS
• JAUME FABRE FORNAGUERA
• JAUME PIULATS
• JAUME SEDA MARINÉ
• JOAN BALLBÉ CASAS
• JOAN B. CULLA CLARÀ
• JOAN GUAL ALONSO
• JOAN J. BUSQUETA RIU
• JOAN PORTELL RIFÀ
• JOAQUIM CASADESÚS BURÉS

• JOAQUIM PUJOL RADIGALES
• JORDI ESPLUGAS I ABÓS
• JORDI PETIT GIL
• JORDI PETIT RUBIO
• JOSEP CASTELLS I ANGLADA
• JOSEP MARIA ISERN BARRACHINA
• JOSEP TEBÉ
• JOSEP-MARIA CATALAN BORRÀS
• JULI PÉREZ ARNAU
• LEOPOLD GUIRAO ALVAREZ
• LLUIS COLOBRANS TUTZÓ
• LLUIS MASÓ FONTANILS
• LLUÍS WILLAERT GARCIA
• LOURDES PINYOL SELVA
• MARIA JOSÉ REY LÓPEZ
• MARIA XIMENA GADEA PINTOS
• MANEL MARTIN PASCUAL
• MANEL MORGADES MATEU
• MARGARIDA BARJAU DE LA ROSA
• MARIANO SERRANO SANCHO
• MATILDE ALONSO
• MERCÈ MARTÍN SILVA
• MERCÈ TORÀ SOLER
• MERITXELL CASADESÚS INSA
• MIQUEL JAUMOT BISBAL
• MIREIA VILLANUEVA
• MONTSERRAT INSA RIUS
• NATÀLIA GARCÍA GÓMEZ
• NATÀLIA VINYES I ROIG
• NEUS GONZÀLEZ-MONFORT
• NEUS MUNTÉ
• NÚRIA DOMÈNECH GIMENO
• PAU VINYES I ROIG
• PILAR GUTIERREZ SILVA
• RAIMOND BLASI NAVARRO
• RAMON TORNERO
• RAQUEL LACUESTA CONTRERAS
• ROGER AMAT ROVIRA
• ROGER MESTRE FÀBREGAS
• ROSER TRAVÉ SOLÉ
• SALVADOR ATANCE GERIQUE
• SANTIAGO ALBEROLA SANZ
• SILVIA RODRÍGUEZ GRÀCIA
• SUSAGNA CASERAS VIVES
• TERESA RODRIGUEZ MORENO
• XAVIER DE LA CRUZ I SALA
• XAVIER MARTÍN VILÀ

+  ADHESIONS A:   

CEII.SANTANDREU@GMAIL.COM

Entitats i particulars adherits al manifest Salvem el 
Parc d'Interpretació del Rec Comtal
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En els terrenys de Can Magarola es van trobar 
restes de ceràmica romana, paviments d’opus sig-
ninum —una tècnica que els romans feien servir 
per pavimentar les seves vil·les mitjançant calç, 
sorra i bocins de terrissa i que, gràcies a la seva 
resistència, s’ha conservat en molts casos fins als 
nostres dies. També s’hi van trobar paraments 
d’opus incertum —literalment, ‘obra irregular’—, 
que era una antiga tècnica constructiva romana 
que usava carreus tallats de forma irregular, col·lo-
cats aleatòriament dins un mur, i que eren propis 
de vil·les romanes rústiques. 

La masia era un gran casalot de planta rectangu-
lar amb coberta a tres aigües. Constava de planta 
baixa, planta pis i planta sotateulada. Posseïa di-
ferents cossos adossats, entre els quals destaca-
va la galeria porxada adjacent a la zona est de la 

façana principal. La façana a la planta baixa tenia 
diferents entrades, tant rectangulars, que proba-
blement eren les més actuals, com obertures amb 
arcs escarsers i la porta principal, amb un arc de 
mig punt, possiblement la més antiga. Els diversos 
portals d’entrada de què constava segurament van 
ser fruit de la voluntat de compartimentar l’edifici 
per encabir-hi diverses famílies. A la segona planta 
hi havia cinc balconeres, mentre que a la planta 
sotateulada les obertures es reduïen a set petites 
finestres. De la teulada s’aixecaven les golfes, que, 
a més d’il·luminar i ventilar l’última planta, també 
servien de mirador. Antigament hi havia hagut una 
ermita envoltada de xiprers. Un arc de pedra de 
mig punt amb un petit cobert de teules i adossat 
a un costat de l’edifici feia d’entrada a la finca. Tots 
els seus voltants eren terres de conreu. 

Can Magarola o Casa Magarola va ser una masia que se suposa d’origen medieval, 
construïda sobre una antiga vil·la romana i que va perviure fins a mitjan dècada 
dels seixanta del segle xx. Estava situada a l’actual carrer de Concepció Arenal, fent 
cantonada amb el carrer de Sòcrates. El carrer de Concepció Arenal era conegut amb el 
nom de carrer de Dalt —un camí que ja existia en època medieval—, ja que travessava 
per dalt el Pla de Barcelona i portava fins a la via principal, la Strata Subteriora o 
Via Francesca, que també existia ja des d’època romana i que en època medieval era 
coneguda amb el nom de Camí Reial. 

Can Magarola a la dècada dels quaranta del segle xx. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU FOTOGRÀFIC AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA MUNTANYA.

[ la fitxa ]

Masia de  
Can Magarola 
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Els terrenys van pertànyer durant segles a la família 
Magarola, que va donar nom al mas, segons es 
desprèn de la documentació del Fons Magarola, 
dipositada a la Biblioteca de Catalunya i que abasta 
des del segle xiii fins al xix. 

El primer Magarola documentat és Ferrer de 
Magarola, escrivà reial, al qual Pere III va fer do-
nació del mas Magarola a Esparreguera el 1352. 
Berenguer de Magarola, probablement fill seu, va 
ser procurador reial als comtats del Rosselló i la 
Cerdanya el 1381. Entre els anys 1392 i 1403 un 
Francesc de Magarola era tresorer i procurador reial. 
Durant el segle xv un Antoni de Magarola assistia 
a les Corts Generals com a representant del braç 
militar. El llinatge dels Magarola correspon, doncs, a 
una família d’Esparreguera, però en part establerta 
a Barcelona, on van ocupar càrrecs a la cort reial 
i a la judicatura. 

Els Magarola van arribar a atresorar importants 
extensions de terres i masos, i van obtenir títols 
nobiliaris. Originàriament, havien estat menestrals 
i mercaders a Barcelona i, una vegada enriquits, 
van anar adquirint importants dominis en diferents 
pobles de Catalunya. Aquesta estratègia cal emmar-
car-la dins de la mentalitat comuna de l’època i com 
a condició important per aconseguir privilegis, com 
per exemple posseir terres. La família Magarola té 
un pes específic en la Barcelona del segle xvii, amb 
algun que figura entre la relació de presidents de 
la Generalitat, com Pere de Magarola i Fontanet. 

Els successius propietaris de la nissaga Magarola vivi-
en a Barcelona i visitaven les seves propietats de tant 
en tant, sovint com a torre d’estiueig. Disposaven 
d’un masover i d’alguns pagesos que arrendaven 
les seves finques a canvi de censos, parts del pro-
ducte (una tercera part de la collita), en un primer 
moment, o a canvi de diners més tard, segons el 
tipus de contracte d’arrendament que els unia. 

Eren senyors absentistes conservaven el “domini 
jurisdiccional” de la terra, però en cedien l’explo-
tació directa a mans de masovers, de parcers, de 
mossos i/o de jornalers. 

La casa principal dels Magarola a Barcelona —ara 
transformada en apartaments de lloguer— era al 

carrer de Portaferrissa, on encara hi ha un carreró 
que porta aquest nom. 

La branca barcelonina propietària de Can Magarola 
a Sant Andreu de Palomar la van formar Antoni 
de Magarola, natural d’Esparreguera i apotecari a 
Barcelona, que es va casar amb una senyora del 
llinatge Mercader i de la unió dels quals van néixer 
tres fills; però sembla que qui va heretar el mas va 
ser Jaume, també apotecari, ciutadà honrat i con-
seller de Barcelona. 

Els successius hereus de la nissaga Magarola van ser:

•   Jaume de Magarola i Mercader, mort el 1529, 
conseller de Barcelona

•   Miquel Joan Magarola i Femades, 1589
•   Jeroni Magarola i Grau. Comte de Quadrells,  

1634-1709 
•   Josep Magarola i Gualbes, 1699
•   Anton de Magarola i Sentmenat, 1693-1765
•   Josep Magí de Magarola i Clariana, 1717-1808
•   Anton de Magarola i Ardena, 1764-1835
•   Víctor de Magarola i Bru de Sala, 1831 

El primer document del fons en què se cita Sant 
Andreu de Palomar és un certificat de matrimo-
ni per paraules, contret el 1768 entre Carlos de  
Azcon i de Patau i Maria de Magarola i Clariana, filla 
d’Anton de Magarola i Sentmenat (1693-1765) i de 
Joana de Magarola i Clariana. 

També el 1735 s’hi troba un Llibre de fruyts de las 
heretats, en què hi ha anotades les rendes del Vallès i 
de Sant Andreu de Palomar, i, el 1778, un plet relatiu 
al pagament de delmes a l’església de Santa Eulàlia i 
la Santa Creu de Barcelona, de diversos terratinents 
i particulars de Sant Andreu de Palomar contra la 
comunitat eclesiàstica de la catedral de Barcelona. 

Altra documentació del fons fa referència a: 

1819. Maria Gertrudis de Magarola contra Joan 
Oliver Alveitar, de Sant Andreu de Palomar, per 
reclamació de les pensions degudes d’un cens 
que Magarola havia comprat a Bonaventura Sans 
i de Barutell. 
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1829. Àpoca (rebut) de Jaume Cuixart, de Sant 
Andreu de Palomar, en favor de Gertrudis de 
Solanell, vídua d’Anton de Magarola i Ardena, pels 
jornals i materials de plantar una vinya. 

1846. Nota dels raïms que donen a parts els par-
cers de casa Magarola a Sant Andreu de Palomar. 

El 1860 el propietari era Víctor de Magarola i Bru de 
Sala, però per problemes econòmics se’n va des-
pendre el 1867 i el mas va ser comprat per Engràcia 
Batista i Planas, filla de la masia de Cal Borni i una 
de les terratinents més importants de la història 
de Sant Andreu de Palomar. Quan va morir, Can 
Magarola va passar a diversos propietaris, entre 
els quals hi havia el seu marit, que la van acabar 
cedint a l’Ajuntament l’any 1908. 

Els masovers de Can Magarola durant el segle xx 
van ser la família Basté. 

Josep Benet i Morell (1929-2008), polític, historiador 
i editor, que de petit va viure uns quants anys a Can 
Magarola, la descrivia així a les seves memòries: 

“Ens oferiren anar a viure a un habitatge del carrer 
Concepció Arenal 138 1er 1ra el qual corresponia 
a un del pisos en què s’havia dividit la antiga gran 
masia de Can Magarola. Era un pis que podíem 
ocupar sense pagar lloguer però amb l’obligació de 
guardar la part antiga de la casa on es conservaven 
el mobles i parament dels propietaris. 

Entorn de la masia existia encara una gran horta, 
amb arbres fruiters i fins i tot ceps, restes de la vinya 
desapareguda. Uns estables amb vaques comple-
taven la finca. La urbanització intensiva d’aquella 
barriada de Sant Andreu va fer desaparèixer més 
tard aquella gran masia”. 

L’any 1966, en construir-se la avinguda de la 
Meridiana, la masia va ser enderrocada. 

+  Text publicat a Les masies de sant Andreu de  
Palomar. Inventari de cases de pagès andreuen-
ques. Sant Andreu de Palomar: Llop Roig, 2014.

Can Magarola vista des del carrer de Sòcrates amb 
la carretera de Dalt —avui de Concepció Arenal—, 
entre 1930 i 1936. TOMÀS FÀBREGAS / FONS TOMÀS 
FÀBREGAS I CATERINEU.
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Tot just a les portes de la Setmana Santa ens assa-
bentàvem de la mort de Joaquim Serrà i Gómez, 
que en vida ens ha deixat un gran llegat com a 
persona i activista cultural. Va néixer a Mollet del 
Vallès el 29 de juny de 1936, en el sí d’una família 
amb set germans i una germana. 

Quan el rector de la parròquia de Mollet, mossèn 
Josep Casanovas Casanovas (1896-1968), va ser 
traslladat el 1948 a Sant Andreu de Palomar, va 
proposar al pare d’en Joaquim, Vicenç Serrà, que 
treballava a la Fabra i Coats, anar a viure amb tota 
la família a la parròquia de Sant Andreu i fer de 
campaners i cuidar-se de la neteja de la parròquia. 
Al cap d’uns quants anys, van anar a viure al carrer 
Gran, cantonada amb Riera de Sant Andreu, al cos-
tat de la ferreteria Corcoll —on actualment hi ha la 
farmàcia Clapés, antiga farmàcia Viñas.

De 1962 a maig de 1969 va ser president del Casal 
Catòlic de Sant Andreu de Palomar, entitat funda-
da per catòlics andreuencs l’any 1919. El  1942 el 
franquisme va obligar a bescanviar el nom pel de 
Centro Católico Parroquial. Sota el seu mandat el 
Casal va recuperar, l’any 1967, el seu nom original. 
En els darrers anys del règim franquista va ocupar la 
presidència de la Comissió de Festes de Sant Andreu 
de Palomar. Per la Festa Major de l’any 1968 orga-
nitzà una trobada, en la qual es va signar un docu-
ment de germanor, amb dotze alcaldes de pobles 
de Catalunya que portaven per nom Sant Andreu.

Va participar  de manera directa en l’organització 
de la primera manifestació autoritzada al Districte 
Novè, en què es reclamava que als antics terrenys 
de la fàbrica ENASA-Pegaso ’es construís una escola 
i un parc públics: l’escola d’Infantil i Primària Pegaso 
i el parc de la Pegaso.

El febrer de 1975 era proposat com a membre de 
la junta directiva de la Casa Asil de Sant Andreu de 
Palomar, càrrec que va exercir fins el 2011, quan va 
complir els 75 anys. 

Diverses organitzacions polítiques de signe catala-
nista li van proposar participar en la política activa. 
Tot i això, ell sempre va declinar formar-ne part. Era 
catòlic practicant, fet que el va dur a participar en el 
Consell Parroquial de la parròquia de Sant Andreu 
de Palomar. Com a membre del Consell Parroquial 
va col·laborar amb el pintor Josep Verdaguer en 
la logística de les pintures murals del temple. A 
més de ser soci de l’esmentat Casal Catòlic, ho era 
de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu 
de Palomar, del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias i 
d’Òmnium Cultural. 

En Joaquim era l’elegància personificada, el que 
es diu “tot un senyor”. Ha estat el pilar familiar: la 
responsabilitat, el seny, la prudència, el referent 
moral per a tota la seva família. Una persona ten-
dra, solidària, generosa i sincera. Més enllà d’aquest 
vessant, és evident la seva implicació social i cultural 
que ha dut a terme a Sant Andreu de Palomar, una 
petjada que ens deixa una mica orfes.

Des del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias expressem 
el nostre més sincer condol a familiars i amics.

Volem agrair la col·laboració de Jaume Ribó i Mañà 
en la confecció d’aquest obituari.

+ PAU VINYES I ROIG  

En memòria de  
Joaquim Serrà,  
activista cultural  
i social

[ obituari ]

Joaquim Serrà entrevistat el 2015 per BTV tot 
parlant de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar. 
FONT: BTV.
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Francesca Vergés i Escofet, 
activista republicana

Les dones han tingut un paper secundari en la his-
tòria de la humanitat —tret d’alguns casos con-
crets— per a molts biògrafs i historiadors. I si ens 
capfiquem en documents i textos d’època, ens 
adonarem que no és pas així. El rol de les dones al 
llarg de la història ha estat important i significatiu. 
A Sant Andreu de Palomar, per parlar de la realitat 
més propera de qui escriu aquestes línies, el relat 
biogràfic del paper exercit per les dones ha estat 
molt escadusser, per no dir quasi nul. Poc s’ha escrit 
sobre les andreuenques. El cas més representatiu 
ha estat el de la miliciana Elisa Garcia, morta als 19 
anys al Front d’Aragó l’agost de 1936, de qui l’his-
toriador Jordi Rabassa ha fet la biografia. Tampoc 
podem oblidar el llibre editat per l’Ajuntament de 
Barcelona Dones de Sant Andreu. Itineraris històrics, 
l’autora del qual és la historiador Isabel Segura, en 
què es descriuen diverses biografies de dones del 
districte de Sant Andreu.

El capellà i historiador Joan Clapés i Corbera (1872-
1939) en els seus 9 volums de les Fulles històriques 
de Sant Andreu de Palomar, en el capítol dels bio-
grafiats no fa ni un esment a cap dona. Les úniques 
dones que surten en el seu relat historiogràfic són 
les monges de Jesús Maria i la fundadora de l’es-
cola Sagrada Família, Anna Maria Janer i Anglarill.

Una de les andreuenques “oblidades” fou Francesca 
Vergés i Escofet. Descoberta casualment per qui 
signa l’article en llegir el butlletí de l’Avenç Obrer 
Català en què se l’esmenta com a vocal de l’entitat 
i com a organitzadora de cursos d’història i llengua 
per a dones.

Qui fou Francesca Vergés i Escofet?

Nascuda a Figueras el 17 de febrer de 1898. Filla de 
Joan Vergés i Darnés i d’Anna Escofet i Costa, tingué 
dues germanes, Dolors i Antònia, i dos germans, 
Ferran i Joaquim; aquest darrer, de professió mosso 
d’esquadra i exiliat després de la guerra a França. 
A inicis de la dècada dels anys vint es trasllada a 
viure a Sant Andreu de Palomar, Barcelona. Es casa 
amb Josep Maria Colomer i Trillas (1899-1956), amb 
qui té un fill, Ramon Colomer i Vergés (1925-1969). 
És membre d’Estat Català i d’ERC des dels seus 
inicis. El 30 de novembre de 1931 serà una de les 
persones que acompanyarà el president Francesc 
Macià en la seva visita oficial en els actes de Festa 
Major de Sant Andreu. El 12 de febrer de 1933 és 
nomenada vocal de la junta directiva de l’Avenç 
Obrer Català de Sant Andreu de Palomar —cone-
gut popularment com a Casinet—, centre republi-
cà adherit a Esquerra Republicana de Catalunya, i 
formà part de la Comissió de Política de l’entitat. A 

[ el personatge històric ]

Francesca Vergés i Escofet durant un viatge a París, els anys seixanta. 

AUTOR DESCONEGUT / FONS FAMÍLIA COLOMER-SABADELL.
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l’Avenç Obrer Català serà membre destacada de la 
secció femenina, en la qual organitzarà i participarà 
en xerrades sobre feminisme i cursos de gramàtica 
catalana i d’història de Catalunya, amb la voluntat 
d’instruir les dones en la cultura general.

A les portes de les eleccions legislatives espanyo-
les del novembre de 1933 participarà en diversos 
mítings a Vilanova i la Geltrú, a Terrassa, al barri bar-
celoní del Camp de l’Arpa, a Vilafranca del Penedès, 
a la Bisbal de l’Empordà, etc. En molts d’aquests, 
hi participarà amb les companyes Dolors Bargalló, 
Reis Bertral, Núria Oromí i Anna Maria Murià, així 
com amb Josep Dencàs, Miquel Ollé, Ventura 
Gassol i Francesc Macià, entre d’altres. 
Francesc Macià li proposa anar en les 
llistes per ERC a les segones elec-
cions generals de la República, 
fet que rebutjarà; el seu lloc 
l’ocuparà Aurora Bertrana. El 
diari La Humanitat en destaca 
les dots d’oratòria exempta 
de fullaraca i la facilitat per 
rebre grans aplaudiments, 
en l’entrevista que li fan el 17 
d’octubre de 1933 arran del mí-
ting d’Esquerra celebrat al teatre 
Pompeia quatre dies abans. En l’es-
mentada entrevista es defineix com una 
ferma defensora de la llei del divorci i precur-
sora de la major implicació de les dones en la vida 
política i social del país. El periodista li pregunta pel 
paper de la dona en càrrecs polítics:

“Sincerament, jo entenc que la dona no pot anar-
hi mentre no es tingui una visió ben clara del que 
aquella dona pot fer de bo. Posar-li per fer bonic 
no val la pena. El dia que hi hagi una dona que 
jo sàpiga que ha de realitzar una tasca eficient no 
tindré cap recança a votar-la. Mentre no sigui així, 
no val la pena de fer assaigs.”

Serà coneguda amb el sobrenom de la Nelken, per 
la seva semblança amb la política i escriptora espa-
nyola Margarita Nelken. A les eleccions municipals 
del gener de 1934 participarà de nou en mítings de 
la Coalició d’Esquerres. Segons consta en la docu-
mentació del sumari militar dictat contra ella i el seu 
marit, ambdós participaran activament en els Fets 

del 6 d’Octubre de 1934 a Sant Andreu de Palomar. 
Anys després, el 15 de febrer de 1936, serà una de 
les ponents del míting celebrat al teatre-cinema 
Jardí de Figueres, en el qual demanarà el vot per 
al Front d’Esquerres i farà un al·legat contra les or-
ganitzacions polítiques de dretes i en defensa de 
l’alliberament dels presos del 6 d’octubre de 1934.

Durant la Guerra Civil el seu compromís polític serà 
menys actiu i estarà afiliada a la CNT. Mesos des-
prés de finalitzar el conflicte bèl·lic és detinguda 
juntament amb el seu marit, el 5 de novembre de 
1939, arran de les denúncies de veïns i veïnes parti-

daris del bàndol vencedor de la guerra. Serà 
empresonada a la presó de dones de 

les Corts (Barcelona) i condemna-
da a 12 anys de presó major per 

“auxili a la rebel·lió”. El 2 d’agost 
de 1941 surt en llibertat pro-
visional junt amb 374 perso-
nes. El marit és condemnat 
i desterrat a Villarroya de la 
Sierra, Saragossa, fins el 1942. 
El 1947 és indultada i queda 

exempta de presentar-se a co-
missaria de manera regular. En 

sortir de la presó es farà càrrec del 
negoci familiar Cafès Cuba, amb seu 

al carrer Aribau, núm. 72, de Barcelona. A 
la botiga, hi treballarà fins més enllà de la seva 

jubilació. Els mesos d’agost els passa a París, a casa 
del seu germà Joaquim, exiliat arran de la desfeta 
republicana. És aficionada al futbol i sòcia del FC 
Barcelona i de la Unió Esportiva Sant Andreu.

En morir, la cerimònia es realitza a l’església par-
roquial de Sant Andreu i és enterrada al cementiri 
municipal de Sant Andreu de Palomar. El proppassat 
8 de juliol el Consell Municipal del Districte de Sant 
Andreu va votar favorablement de manera majo-
ritària elevar a la Comissió de Nomenclàtor de la 
Ciutat de Barcelona la denominació dels Jardins de 
Francesca Vergés a l’espai comprès entre els carrers 
Gran de Sant Andreu, d’Eiximenis, de la Residència i 
de Valentí Iglésias. Esperem que ben properament 
puguem inaugurar-los amb la presència de la seva 
família i amics. 

+ PAU VINYES I ROIG

Francesca Vergés i Escofet en el seus anys de joventut. AUTOR DESCONEGUT / FONS FAMÍLIA COLOMER-SABADELL.
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Ignasi Iglésias 1871-1928.  
La vigència d’un mite oblidat

JAUME COMAS, JORDI PETIT I GIL, MANEL MARTÍN PASCUAL,  
XAVIER MARTÍN VILÀ I PAU VINYES I ROIG

JAUME SEDA I MARINÉ (PRÒLEG)

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2021 · CEII (COL·LABORA)

200 PÀGINES

Enguany el CEII commemora el 150 aniversari del naixement d’Ignasi Iglésias 
i Pujadas (19 d’agost de 1871 - 9 d’octubre de 1928). La vinculació del Centre 
d’Estudis amb Iglésias és estreta: l’entitat porta el seu nom, la seva casa nadiua 
és la seu del Centre i aquest sempre s’ha esforçar per mantenir la memòria 
del “poeta dels humils”. Cada any, el primer diumenge d’octubre el CEII con-
tribueix a organitzar els actes de memòria i homenatge que Sant Andreu de-
dica a l’insigne autor. El 2021 s’ha volgut dinamitzar tot un seguit d’activitats 
culturals per reivindicar la vigència de l’obra i la figura d’Iglésias i rescatar-lo 
de l’oblit i la marginació, entre altres, l’organització d’una exposició al centre 
cultural de Can Fabra sobre la vida i l’obra del dramaturg o la representació 
de la seva obra La barca nova a càrrec del Grup de Teatre de l’Esbarjo Cultural 
de Sant Pol de Mar.

Una de les iniciatives més preuades que el CEII porta a terme per fer present 
al segle xxi la figura de l’autor teatral és l’elaboració un llibre amb el títol Ignasi 
Iglésias (1871-1928). La vigència d’un mite oblidat. L’obra és fruit de l’esforç 
col·lectiu de sis investigadors del CEII, Xavier de la Cruz, Manel Martín, Xavier 
Martín, Jordi Petit, Jaume Seda, Pau Vinyes, i de Jaume Comas, actor i dobla-
dor. L’edició correspon als Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona i 
compta amb el suport del Districte Municipal de Sant Andreu. 

El llibre ha estat escrit amb la voluntat d’oferir una visió polièdrica i actua-
litzada d’Ignasi Iglésias, polifacètic i mediàtic, convertit en un autèntic mite 
del seu temps a Catalunya. 

Primer, es proposa contemplar el personatge immers en l’època que va viure 
com a dramaturg, polític, regidor, activista cultural, defensor de la dignitat de 
l’obrer i de la infantesa desvalguda. Segon, es convida a fer un recorregut des 
de la seva mort fins a l’actualitat i descobrir com s’ha anat diluint la seva me-
mòria. Només a Sant Andreu de Palomar és valorat i recordat. Tercer, s’enfoca 
el personatge des de l’òptica precisament del seu Sant Andreu natal. Quart, 
s’argumenta la vàlua de la seva obra teatral i la permanència actual de les 
seves creacions dramàtiques. I cinquè, es presenta una dimensió força des-

[ va de llibres… ]
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coneguda d’Iglésias, com és la d’empleat de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Una 
llista força completa de les obres teatrals d’Iglésias i una extensa bibliografia 
completen els continguts textuals. En conjunt, una aproximació biogràfica 
amb un plantejament rigorosament original i basat en fonts d’informació 
noves, diverses i contrastades. 

Amb el mateix objectiu de reivindicar la vida i l’obra d’Iglésias i actualitzar el 
seu coneixement, s’ha volgut també dotar la publicació d’una gran quantitat 
de fotografies d’època; la major part, molt poc conegudes, i moltes, inèdites. 
Per si mateixes, totes proporcionen una aproximació gràfica al dramaturg que 
no s’havia intentat fins ara.
Desitgem que el rigor, l’atractiu i la novetat d’aquesta obra contribueixi a la necessària 
recuperació per a l’escena i la cultura catalana de la dramatúrgia d’Ignasi Iglésias. I espe-
rem que pugui ser presentada per la Festa Major de Sant Andreu de Palomar de 2021.

+ MANEL MARTÍN PASCUAL

COORDINADOR DE L’EQUIP REDACTOR

Ignasi Iglésias, el poeta del poble

DAVID MAYNAR (IL·LUSTRACIONS)

PAU VINYES I ROIG (GUIÓ)

LLOP ROIG, 2021

16 PÀGINES

Com hem pogut observar en aquest número de la revista, el 19 d’agost de 
1871 va néixer el poeta i dramaturg Ignasi Iglésias  a Sant Andreu de Palomar. 
El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias així com diverses entitats han organitzat 
un seguit d’activitats commemoratives. Tanmateix, la majoria de propostes 
van encarrilades cap a un públic adult. És per a aquest motiu que des de 
l’editorial Llop Roig s’ha volgut posar èmfasi amb la divulgació de l’il·lustre 
andreuenca entre els nens i les nenes de Sant Andreu de Palomar. Per tal 
d’omplir a aquest buit s’ha confeccionat un còmic amb il·lustracions de David 
Maynar —reconegut il·lustrador català— i guions de l’historiador Pau Vinyes 
i Roig. Sota el títol d’ Ignasi Iglésias, el poeta del poble. Esbós biogràfic en còmic 
es pretén donar a conèixer la figura i l’obra del poeta dels humils als més me-
nuts, amb la voluntat de fer arribar el tarannà humà i artístic del dramaturg 
a les noves generacions per a preservar el seu llegat. 

El còmic és un llibret en format àlbum, amb 20 vinyetes farcides d’ il·lustra-
cions amb les seves respectives bafarades a tot color. Gràcies a un grup de 
mecenes s’ha pogut dur a terme l’edició, destacant, sobretot, l’aportació de 
l’arquitecte Xavier Basiana i Vers. El còmic serà presentat a l’auditori de la 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra el proper dissabte dia 2 d’octubre, a les 
12 del migdia, amb la participació de la secció infantil de l’Esbart Maragall. 

+ GALDRIC DE ROCABRUNA I PI  
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A finals de la dècada del 2000 es va crear una enti-
tat, El Web de la Sagrera, que tenia com a objectiu 
difondre per Internet notícies d’actualitat del nostre 
barri. Ben aviat s’hi varen incloure articles de fons i 
exposicions fotogràfiques.

Com a resultat col·lateral d’aquestes activitats es va 
anar recopilant documentació sobre la Sagrera que, 
en poc temps, va assolir un volum considerable.

L’any 2004 es va considerar que aquest fons docu-
mental havia de ser l’objectiu fonamental de l’entitat i 
es va crear el Centre de Documentació de la Sagrera.

Es van definir com a objectius de la nova associació la 
cerca, la recopilació i la catalogació de tota mena de 
documentació històrica relacionada amb la Sagrera 
per fer-ne difusió i divulgació per a tothom que hi 
estigués interessat

Un altre objectiu important és la recerca de la histò-
ria del barri, la qual cosa va anar augmentant el fons 
documental de l’entitat.

Un dels factors que ha dificultat el funcionament de 
l’associació ha estat la gran quantitat de canvis de 
local des que es va fundar, però des de fa dos anys 
estem allotjats a l’Espai 30 - Ateneu Sagrerenc, la si-
tuació ha millorat força i ens ha permès iniciar la ca-
talogació del nostre fons.

Hem atès nombroses sol·licituds d’informació i docu-
mentació per part de particulars, institucions i mit-
jans de comunicació. En aquest sentit, cal destacar 
el nostre fons de fotografies compost per més de 
8.000 imatges.

Publiquem regularment articles sobre història sagre-
renca al Tota la Sagrera, butlletí de l’AV de la Sagrera. 
També, en diverses ocasions, hem dut a terme expo-
sicions fotogràfiques del nostre fons.

Diverses han estat les fites que en aquests anys han 
marcat la trajectòria del Centre de Documentació, 
però algunes ens semblen especialment significatives.

•   El canvi de nom, que va impulsar la nostra entitat, 
del carrer de la Sagrera per carrer Gran de la Sagrera, 
que feia, així, oficial una denominació popular que 
no es reflectia al nomenclàtor.

•   L’estudi en profunditat d’una entitat històrica del 
barri, el Foment Regional de la Sagrera, una de 
les associacions més importants que hi ha hagut 
a la nostra barriada. Aquest estudi va generar un 
documentat volum que no va veure la llum per 
problemes de finançament. Només un resum va 
ser publicat durant la Festa Major de la Sagrera per 
l’aniversari del Foment Regional.

•   La recuperació, i posterior restauració, de l’esten-
dard del Foment Regional, que constitueix l’ele-
ment més preuat del nostre fons. 

•   També hem recuperat la memòria de personatges 
de la Sagrera que han quedat eclipsats malgrat la 
seva importància, com ara el ciclista Jaume Cantí, 
que, tot i viure a l’ombra de Marià Cañardo, va des-
tacar en moltes de les proves a en què va partici-
par, o un altre il·lustre de la Sagrera brillant en la 
seva activitat professional, en Martí Garralaga, que 
fou l’actor espanyol que més pel·lícules va prota-
gonitzar a Hollywood, la majoria en papers de re-
partiment. Volem que en un futur una via pública 
de la Sagrera porti el seu nom. 

En el terreny del mobiliari urbà pretenem que un 
memorial faci recordatori de la mort de Narcís 
Monturiol a l’actual carrer de Berenguer de Palou, a la 
Sagrera, així com col·locar plaques al carrer Portugal 
que en recordin l’antiga denominació popular com 
“La Rambleta”.

+ QUIM TERRÉ

INFO@CENDOCLASAGRERA.COM

Moment en què el estendard de l’Ateneu Obrer de la 
Sagrera és mostrat en públic un cop rehabilitat.   
JORDI GIRONÉS.

[ el centre convidat ]

Centre de Documentació  
de La Sagrera
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Divendres 10 de setembre · 17.45 h
OFRENA FLORAL CAPELLA DELS SEGADORS
Conferència: "L'11 de Setembre en els seus drets", a càrrec de l'advocat i historiador Josep Cruanyes i Tor. 
Amb parlaments de representants del CEII i del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu.

PLAÇA DE LES DONES DE MOTOR IBÉRICA (En cas de pluja l'acte es realitzarà dins de la parròquia de Sant Andreu de Palomar)

HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: ÒMNIUM CULTURAL SANT ANDREU.
AMB EL SUPORT DE: AJUNTAMENT DE BARCELONA-DISTRICTE DE SANT ANDREU.

RELACIÓ D’ACTES PREVISTOS EN EL 150 ANIVERSARI  
DEL NAIXEMENT D’IGNASI IGLÉSIAS *

Dijous, 19 d’agost de 2021 · Al llarg del dia
REPIC DE CAMPANES EN HONOR A IGNASI IGLÉSIAS
Repic de campanes en commemoració de la data del naixement d’Ignasi Iglésias i Pujadas.

PARRÒQUIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR
HO ORGANITZA: GERMANDAT DE TRABUCAIRES, GEGANTERS I GRALLERS DE SANT ANDREU.
HI COL·LABORA: PARRÒQUIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR.

Del 2 al 30 d’octubre de 2021
EXPOSICIÓ “IGNASI IGLÉSIAS (1871-1928). LA VIGÈNCIA D’UN MITE OBLIDAT”
Inauguració: dissabte, dia 2 d’octubre de 2021, a les 18.30 del vespre.

SALA D’EXPOSICIONS ANTONI ARISSA (BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA)
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.

Dissabte, 2 d’octubre de 2021 · 12 h
PRESENTACIÓ DEL CÒMIC IGNASI IGLÉSIAS, EL POETA DEL POBLE
Il·lustracions de David Maynar i guió de Pau Vinyes i Roig. Acte amb la participació de l'Escola de Dansa de 
l'Esbart Maragall.

AUDITORI DE LA BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA
HO ORGANITZA: LLOP ROIG.
HI COL·LABORA: CEII / BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.

Diumenge, 3 d’octubre de 2021 · 10.30 h
OFRENA FLORAL A LA TOMBA D’IGNASI IGLÉSIAS
Dansa, música i poesia en homenatge a l’il·lustre andreuenca. Coordinació de l’acte a càrrec de Cristina Lanau.

CEMENTIRI DE SANT ANDREU DE PALOMAR
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: ENTITATS DE SANT ANDREU DE PALOMAR / ESCOLA DE DANSA EL MAGATZEM / GRUP DE TEATRE 
L’ESBARJO CULTURAL DE SANT POL DE MAR/ L’ECO DE CATALUNYA.
AMB EL SUPORT DE: CEMENTIRIS DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE BARCELONA-DISTRICTE DE SANT ANDREU.

[ l’agenda ]

* Aquest programa pot patir alguna alteració o supressió degut a la situació pandèmica del Covid-19.
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Diumenge, 3 d’octubre de 2021 · 11.30 h
OFRENA D’UNA CORONA DE LLORER A LA CASA NADIUA D’IGNASI IGLÉSIAS.
CARRER D'IGNASI IGLÉSIAS, 33-BXS
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.

Diumenge, 3 d’octubre de 2021 · 12.30 h
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “IGNASI IGLÉSIAS (1871-1928). LA VIGÈNCIA D’UN MITE OBLIDAT”
Per grups i torns de 15 persones. Inscripció prèvia a: ceii.santandreu@gmail.com 

SALA D’EXPOSICIONS ANTONI ARISSA (BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA)
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.

Diumenge, 3 d’octubre de 2021 · 12 h
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES AMB COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA 
PLAÇA DE CAN FABRA
HO ORGANITZA: FOMENT SARDANISTA ANDREUENC.

Diumenge, 3 d’octubre de 2021 · 18 h
PARTIT D’HOMENATGE A IGNASI IGLÉSIAS. UE SANT ANDREU – FE GRAMA
Amb tret d’honor a càrrec d’un familiar d’Ignasi Iglésias.

ESTADI MUNICIPAL NARCÍS SALA
HO ORGANITZA: UE SANT ANDREU.
HI COL·LABORA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.

Dissabte, 9 d’octubre de 2021 · 18 h
CONFERÈNCIA “IGNASI IGLÉSIAS, UNA VIDA DE TEATRE”
A càrrec de Joan Pallarès-Personat, historiador.

CENTRE CULTURAL ELS CATALANISTES
HO ORGANITZA: CENTRE CULTURAL ELS CATALANISTES.

Dissabte, 16 d’octubre de 2021 · Sessions 19 h i 21.30 h
TEATRE “LA BARCA NOVA”. Autor: Ignasi Iglésias.
A càrrec del Grup de Teatre L’Esbarjo Cultural de Sant Pol de Mar.
Venda d’entrades anticipada 12€. Venda dia de la funció 15€.

SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA LA LIRA (CARRER DE COROLEU, 15) / PLAÇA DE LES PALMERES
HO ORGANITZA: SCE LA LIRA.
HI COL·LABORA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.

Dilluns, 18 d’octubre de 2021 · 18.30 h
CONFERÈNCIA: “IGNASI IGLÉSIAS, L’HOME I L’OBRA”
A càrrec de  Manel Martín Pascual, historiador i vicepresident del CEII.

AUDITORI DE LA BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA 
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.
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Dijous, 21 d’octubre de 2021 · 16.45 h
CONFERÈNCIA “IGNASI IGLÉSIAS, L’HOME I L’OBRA” 
A càrrec de Manel Martín Pascual, historiador i vicepresident del CEII.

AUDITORI DE LA BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA
HO ORGANITZA: AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SANT ANDREU.

Divendres, 29 d’octubre de 2021 · 18.30 h
CONFERÈNCIA: “IGNASI IGLÉSIAS I EL TEATRE CATALÀ”
A càrrec de Jaume Comas i Gras, historiador, actor i doblador.

AUDITORI DE LA BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA 
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.

Dissabte, 6 de novembre de 2021 · 21 h
TEATRE “L’HOME DE PALLA” . Autor: Ignasi Iglésias.
A càrrec del Grup de Teatre del Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar.

CASAL CATÒLIC DE SANT ANDREU DE PALOMAR (CARRER DE PONS I GALLARZA, 58)
HO ORGANITZA: CASAL CATÒLIC DE SANT ANDREU DE PALOMAR.

Dissabte, 27 de novembre de 2021 · 11 h (durada 2 hores)
ITINERARI HISTÒRIC: “EL SANT ANDREU DE PALOMAR D’IGNASI IGLÉSIAS”
A càrrec de Jaume Seda i Mariné, historiador i president del CEII.  
Inscripció prèvia a: ceii.santandreu@gmail.com.

PUNT DE TROBADA: PLAÇA D’ORFILA, SORTIDA METRO
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: COMISSIÓ DE FESTES DE SANT ANDREU DE PALOMAR.

Dimecres, 1 de desembre de 2021 · 18 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “IGNASI IGLÉSIAS 1871-1928. LA VIGÈNCIA D’UN MITE OBLIDAT”
Autors: Jaume Comas i Gras, Jordi Petit i Gil, Manel Martín Pascual, Xavier Martín Vilà i Pau Vinyes i Roig.  
Pròleg de Jaume Seda i Mariné.

AUDITORI DE LA BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.
HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.
HI COL·LABORA: AJUNTAMENT DE BARCELONA / BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS-CAN FABRA.

ALTRES ACTIVITATS
UNA VIDA DE TEATRE. CONTRIBUCIÓ AL 150 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DEL POETA  
DEL POBLE. 
Una sèrie d’articles biogràfics sobre la vida i obra d’Ignasi Iglésias, a càrrec de l’historiador i arqueòleg Joan 
Pallarès-Personat publicats a la secció “Lletres andreuenques” del diari digital Andreuenc.

MONOGRÀFIC IGNASI IGLÉSIAS AL SANT ANDREU DE CAP A PEUS. 
Dossier central de la revista editada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar.  
Número d’octubre.



CARTELL DEL MIL·LENARI DEL POBLE DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
Arran del mil·lenari de Sant Andreu de Palomar (991-1991), la Comissió Cívica del Mil·lenari del Poble de Sant Andreu de Palomar 
va editar un cartell commemoratiu, l’autor del qual és el pintor Ramon Vila (1956). La fotografia aèria que il·lustra el cartell és 
del fotògraf Josep Gaspar i Serra (1892-1970); realitzada el 1929, en el marc de l’Exposició Internacional de Barcelona. 
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