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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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Compromís i satisfacció

El compromís de tirar endavant la revista Alella, a més de petits 
i grans maldecaps, ens proporciona satisfaccions. Si no fos 
així, no sé pas perquè hauríem de fer-la. El retorn a la nostra 
dedicació, com tots sabeu, no és en cap cas crematístic.

Valgui aquesta petita introducció per transmetre la satisfac-
ció que sentim quan els exemplars de la revista surten de la 
impremta i ja els podem contemplar físicament. Però hem de 
dir que, si la gratificació per la feina és proporcional a l’esforç 
que ha requerit fer-la, el número que teniu a les mans hauria 
de complaure’ns abastament. Gairebé per casualitat, i sense 
sospitar on ens ficàvem, vam començar a estirar del fil de la 
fornada d’alellencs que fa un segle van emigrar a Austràlia i 
hem acabat bastint un dels dossiers més complets dels que hem 
fet fins ara. Per tant, seguint els raonaments del principi, ens 
trobem, primer de tot, amb una gran feinada, amb tot el que 
això comporta (la preocupació i l’estrès per veure’l finalitzat i 
arribar a temps); i, a continuació, la satisfacció creixent a mida 
d’anar veient com pren forma i comprovar la seva profunditat 
i riquesa.

Però la finalitat última de la gent que ens dediquem al món 
de les publicacions no és l’autocomplaença, sinó la de servir 
als nostres lectors. El cercle de la comunicació es tanca quan 
els continguts arriben als lectors. La nostra feina es per a vo-
saltres, amics lectors; sinó, no té sentit. Per tant, ens complau 
presentar-vos el present número de la revista Alella, amb un 
dossier molt complet dedicat a les relacions Alella-Austràlia i tot 
un altre seguit de seccions, entrevistes i articles que esperem 
sigui de la vostra satisfacció.

Arribats a aquest punt, el sotasignant d’aquest editorial ha 
tingut la temptació de destacar algun dels noms que més 
ha participat en la creació d’aquests continguts, però de se-
guida ha pensat, si dius aquest hauries de dir aquell altre, i 
després un altre, i aleshores fins on arribo en la cadena de 
mencions? Així que no direm cap nom, però sí que us acon-
sellarem, apreciats lectors, que feu una ullada a la pàgina se-
güent a la columna dels crèdits. Allí veureu detallats tots els 
noms que han fet possible aquesta revista; però encara, per 
ser justos, caldria ressaltar que, a més de totes aquestes per-
sones, a l’Associació Cultural Revista Alella tenim el goig de 
disposar d’altres col·laboradors que fan altres feines, com ara 
l’administració, la comptabilitat, l’ensobrament i enviament de 
revistes i altres tasques, menys lluïdes i anònimes, però també 
imprescindibles per que el poble d’Alella pugui gaudir de la 
revista que porta els seu nom.

Ramon Ruiz
Director

PRIMERA PLANA
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Cartes al director

Departament de la Presidència

RODATGES DE CINEMA

Tinc uns veïns que lloguen la casa per rodar-
hi pel·lícules. Em sembla molt bé que ho facin, 
però ja no em semblen tan bé les molèsties que 
reiteradament ocasionen als veïns cada poques 
setmanes. De sobte, ens prohibeixen aparcar a 
tot el carrer durant un, dos o tres dies. Però el 
més sorprenent de tot és que aquesta prohibició 
serveix perquè els treballadors del rodatge tin-
guin lloc per aparcar-hi els seus cotxes! Podria 
entendre que necessitin tenir a la porta un camió 
amb el material, per exemple. Però considero in-
just que jo hagi d’anar a aparcar on pugui perquè 
els treballadors de la pel·li de torn puguin aparcar 
a la porta de la casa. Comprendria perfectament 
que tallessin els carrers del centre d’Alella durant 
tres dies pel rodatge d’una pel·lícula que mostri 
el nostre poble al món, però crec que no és just 
que la meva vida diària es vegi afectada perquè 
els meus veïns, intel·ligentment, han trobat una 
manera de treure un rendiment econòmic de 
casa seva. Però clar, si jo no en trec rendiment, ni 
Alella com a poble tampoc (perquè les pel·lícules 
no mostren Alella, sinó l’interior d’una casa con-
creta), per què he de patir-ne jo la part negativa?

Elisabet Soler

CAN DURAN

Sr. Director, m’adreço a vostè per tal de mani-
festar-li que m’adhereixo a la carta del Sr. Sa-
tué, publicada en el darrer número de la Revista 
Alella, relativa a l’excel·lent rehabilitació de Can 
Duran. Mereix l’aplaudiment de tots els alellencs 
i seria desitjable que l’Ajuntament reconegués el 
seu mèrit atorgant-li una distinció. 

Juan Peláez, Marquès d’Alella

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CF ALELLA 

Continuem pensant que els canvis de colors i 
escut del Club que van dur a terme no han estat 

referendats de manera formal en una assem-
blea de socis, i encara que vostès mantinguin 
que sí que es va votar a l’assemblea de 2015, 
molts de nosaltres hi vàrem acudir i no recordem 
que es determinés tal acord. Tot i així, suposant 
que s’hagués fet aquesta votació, per ser legal, 
hauria d’haver-se anunciat a l’ordre del dia de 
l’assemblea, cosa que no es va fer. 
Per tant, fent ús del qual preveuen els estatuts 
d’associacions esportives, en el seu Article 10, 
apartat 2, i aportant més del 10% de signatures 
de socis de l’entitat, els demanem formalment 
que convoquin una assemblea extraordinària 
amb el següent punt a l’ordre del dia:
Votació dels socis per aprovació o no aprovació 
del restabliment del color verd de la samarreta i 
de l’escut del Club. 
 
Manel Ruiz, ex-president del CF Alella

ADÉU A JOSEP LÓPEZ I PARERA

En Pitu, en Lopes, 
l’expressió de 
bon jan, motoris-
ta per a uns, tra-
bucaire per uns 
altres, gran amic 
per a tots. 
I de sobte ha mar-
xat, ha marxat 
com les espur-
nes de pólvora 
que s’esvaeixen 
en l’aire després 
d’una galejada. 
Ens ha marxat 
sense fer remor, 
però nosaltres el recordarem entre el soroll de 
trons que desprenen els trabucs i el seu somriure 
franc, d’home bo. Sempre el durem amb nosal-
tres, al cor.
Descansa en pau, gran amic.

Francesc Lluch
Trabucaires del Vi d’Alella 
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DEL POBLE

Mor el doctor Suero
El passat 11 d’abril va morir, als 82 anys, el Dr. Manuel Suero Caro. 
Nascut a Salvatierra de los Barros, a la província de Badajoz (Extre-
madura), va arribar a Alella el 1964 amb 30 anys. Havia acabat la 
carrera de Medicina i, un cop aprovades les oposicions, va triar Alella 
per exercir la seva professió. Durant més de 35 anys –fins al 2001– va 
exercir com a metge de poble primer i, després, amb l’arribada de la 
democràcia i la implantació de l’actual sistema de salut, com a metge 
de família. Per poder 
donar una millor aten-
ció als seus pacients, 
el Dr. Suero també va 
estudiar la carrera de 
Psiquiatria a la Univer-
sitat de Barcelona. 
Cinc anys després 
d’arribar a Alella, el 
1969, el Dr. Suero es 
va casar amb Jacinta 
Marquès i van tenir 
quatre fills i onze néts. 
La seva vídua explica 
que s’estimava molt la 
seva feina, que va triar 
venir a Alella perquè 
li va agradar molt el 
poble i que sempre 
s’hi va sentir molt ben 
acollit i hi va ser molt 
feliç. 

Restauren el retaule ‘La Pietat 
Desplà’
Un any de treballs han fet tornar a lluir l’obra mestra del pintor Barto-
lomé Bermejo datada del 1490. El mecenatge de la Fundació Banc de 
Sabadell ho ha permès, i el quadre torna a exhibir-se a la Sala Capitular 
del Museu de la Catedral de Barcelona. Tot el procés ha quedat recollit 
en un llibre i un documental.
Lluís Desplà i d’Oms (1444-1524) era membre de la família propietària 
de la Casa d’Alella (Les Quatre Torres), i de gran va ser rector d’Alella, 
Argentona, Vilassar i Badalona (1508-1524). Desplà havia estat ardiaca 
major de la Seu de Barcelona (1470) i va encarregar diverses obres de 
millora a la Casa de l’Ardiaca, situada davant de la Catedral de Barcelo-
na; també va aplegar i promoure una gran quantitat d’obres d’art, com 
ara el citat quadre La Pietat. 

Imatges i curiositats antigues 
d’Alella, a Facebook
El fotògraf i editor videogràfic Salva Fernández Ayala ha creat, a 
Facebook, la pàgina Alella Recull d’Imatges i Curiositats, una pàgina 
dedicada a la recerca d’imatges i documents antics del poble i de les 
persones d’Alella, i que té un nom que ret homenatge el llibre Alella, 
recull d’imatges, editat per aquesta revista. Així doncs, entre les 
publicacions de la pàgina s’hi poden contemplar instantànies antigues 
d’indrets i d’alellencs (algunes fins i tot centenàries), fotografies “repro-
duïdes” (fotografies del propi original), fotomuntatges amb la instan-
tània antiga i una d’actual –de fet, hi ha un vídeo elaborat pel propi 
Fernández Ayala on hi explica com fer aquests muntatges– i també 
postals, entre altres. 

Cristina Segura debuta en 
l’estrena mundial de l’òpera 
‘Les Zoocrates’, a Suïssa 
La mezzosoprano alellenca Cristina Segura, resident a Suïssa, ha 
debutat aquesta primavera a l’estrena mundial de l’òpera Les Zoo-
crates de Thierry Besançon, que ha tingut lloc al Teatre d’Òpera de 
Lausanne, a Suïssa. Es tracta d’una òpera contemporània amb llibret 
d’Örs Kisfaludy. Segura, que va estudiar a l’Haute École de Musique de 
Ginebra, té prevista la seva participació en dues òperes més aquesta 
temporada: al setembre a Lucia de Lamermoor de Donizetti i, el febrer 
de 2018, a La sonnambula de Bellini. 

CE
DI

DA

Nova modificació de crèdit del 
Pressupost
El Ple va aprovar el passat mes de març una modificació de crè-
dit per valor de 121.099,29 euros. Aquests diners s’incorpora-
ran a la partida destinada a la reforma de l’edifici de l’Ajunta-
ment. Tot i que l’alcalde Andreu Francisco va insistir que era 
necessari per garantir la reforma, tota l’oposició hi va votar en 
contra per considerar reiterades les modificacions de crèdit. Ori-
ol Font (CUP), per la seva banda, va reclamar la incorporació de 
plaques fotovoltaiques o calderes de biomassa al projecte. La 
modificació es va aprovar amb els vots únicament del govern 
(ERC-SxA i Alella Primer-CP). 

Alella continuarà a l’AMI
El Partit Popular va presentar, al ple de març, una moció per 
reclamar l’anul·lació de l’adhesió d’Alella a l’Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI). La proposta, però, no va pros-
perar perquè només va comptar amb el vot a favor del Partit 
Popular. ERC, el PDeCAT i la CUP hi van votar en contra, mentre 
que Gent d’Alella i Alella Primer-CP es van abstenir. 

El Ple aprova una audiència 
pública abans de cada sessió
El consistori ha acordat la creació d’una audiència pública abans 
de cada Ple municipal. Aquesta és una de les propostes que es 
recull en la moció que va presentar al govern al Ple de març –
malgrat que Gent d’Alella la va presentar al febrer i la va retirar 
per manca d’acord. Els ciutadans podran formular precs i pre-
guntes abans de cada sessió plenària si s’han inscrit prèviament. 
Tot i així, només les podran adreçar al Govern, ja que no es 
permet que ho facin a l’oposició. Aquest punt va motivar els 
vots en contra de la resta de grups municipals, que també van 
al·legar manca de diàleg. La moció va ser aprovada únicament 
amb els vots del Govern. 

DEL PLE
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Isabel Nonell:
“Quan acabi 
el mandat deixaré 
la política”

Isabel Nonell, com no podia ser 
d’una altra manera, va triar la 
vinya testimonial de Can Magarola 
per fer-se la sessió fotogràfica que 
il·lustra aquesta entrevista. 

ACTUALITAT

8
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ACTUALITAT

Per tercer mandat consecutiu, Isabel Nonell és regidora de l’Ajuntament d’Ale-
lla. Ara s’encarrega de les àrees d’Administració, Comunicació, Transparència i 
Promoció Turística, a més de ser tercera Tinent d’Alcalde. Quan acabi aquesta 
legislatura, portarà 12 anys al consistori. Però ho té clar: la seva etapa a la 
primera línia política ha acabat. Tot i així, Isabel Nonell també reconeix que 
no deixarà d’estar implicada amb Alella: l’entusiasme pel poble no l’ha perdut.

CARLA RIVEROLA 
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS 

Estem just a la meitat del mandat. Quin 
balanç en fas?
Molt positiu. Estem duent a terme moltes 
iniciatives, tant pel que fa a les inversions 
per al poble com dins del propi Ajuntament, 
que és la part que més em toca a mi. Estem 
davant d’una transformació molt gran de 
les formes de treball. 

Portes 10 anys com a regidora. T’agrada-
ria seguir?
No. Tres mandats són suficients i s’ha de 
donar pas a altra gent. L’any que ve faré 65 
anys, acabaré el mandat amb 66 i crec que 
el meu recorregut professional polític hau-
rà acabat. Seguiré col·laborant al poble, 
però no com a regidora. 

Cal una renovació de càrrecs a l’Ajunta-
ment? 
Cadascú ha de jutjar-ho, però sempre van 
bé algunes renovacions.

I l’Alcalde? 
Poden passar dues coses: que es presenti 
o que no ho faci. Això ho ha de decidir ell, 
però cada vegada té més vots. 

Cal limitar els mandats?
Jo crec que no. En el meu cas, deixaré la po-
lítica perquè crec que he fet un recorregut 
molt llarg i aquesta etapa ja ha acabat. Hi 
ha molta gent amb energia que ha de venir 
per darrere. 

La regidoria d’Administració és una de les 
més burocràtiques. T’hi sents còmoda?
Sí. És una regidoria burocràtica, però es-
tem immersos en un model de transforma-
ció que no ho és gens. Treballem de manera 
molt transversal i vivim molt tot el que hi 
ha dins l’Ajuntament perquè s’ha de treba-
llar amb una nova mentalitat. La informàti-
ca ja no és gens burocràtica! 

Quins objectius us marqueu?
Complir totes les lleis per aconseguir la 
digitalització total i treballar amb un ges-
tor d’expedients electrònic. Tots els ajun-
taments ens hem hagut de posar les piles 
perquè tota la informació sigui accessible 
des de casa. L’objectiu principal és que amb 
pocs mesos el gestor estigui actiu. Serà un 
canvi molt gran! 

Hi ha moltes queixes entre l’oposició per 
la manca de resposta de les instàncies. El 
PAM recull l’articulació d’un sistema per 
garantir la resposta a totes les instàncies 
presentades a l’Ajuntament… Ja està en 
marxa?

Ja s’ha començat a engegar. El registre 
d’instàncies ja fa temps que està actiu i 
cada cop funciona millor. En el cas dels 
regidors de l’oposició de l’Ajuntament –que 
són els que es queixen que no ho fem dins 
del termini– ja existeix un sistema que et 
permet veure quines instàncies s’han res-
post i quines no. A poc a poc, aquest siste-
ma s’anirà estenent a totes les instàncies, 
però és un procés lent. 

La moció aprovada al darrer Ple en matè-
ria de participació ciutadana contempla 
la creació d’una audiència pública abans 
de cada sessió plenària. Va ser una moció 
envoltada de polèmica perquè primer la 
va presentar Gent d’Alella. Per què no hi 
vau donar suport?
Ells demanaven participar a les audiències 
públiques prèvies al Ple. Nosaltres vam donar 
una visió molt més interessant i qualitativa. 

Al final, cap grup de l’oposició va votar 
favorablement la moció presentada pel 
govern. Van al·legar que no els havíeu 
implicat en cap conversa i que l’Audiència 
Pública no permetia que els ciutadans 
dirigissin preguntes als grups de l’oposi-
ció. Per què?
A la moció que vam presentar nosaltres, en 
canvi, la gent té més possibilitats de pre-
guntar al Govern. Ells volen tenir un paper 
rellevant, però s’ha d’entendre que el go-
vern és el govern. 

I per què no poden adreçar preguntes a 
l’oposició?
Poden fer-ho, però cal que sigui al Ple? És el 
Govern qui convoca una audiència pública. 

El regidor de Gent d’Alella, Josep Bardés, 
es va queixar en una entrevista amb la 
Revista Alella que qualsevol iniciativa 
seva era rebutjada i després presentada 
com a iniciativa del govern al Ple. 
Ells amb la moció de participació ciutada-
na barrejaven moltes coses. Ells són opo-
sició i s’ho fan venir bé. La nostra moció 
anava molt més enllà. 

Com és la relació amb l’oposició? 
No puc dir que siguin flors i violes. Estan 
fent la seva feina d’oposició, no s’avenen 
mai a res. Si fem una millora, la podrien re-
colzar. Avui dia no estan disposats a cedir 
amb petites coses que jo crec que no són 
tan importants. Les coses estan molt més 
tenses que abans. 

“NO PUC DIR QUE LA 
RELACIÓ AMB L’OPOSICIÓ 
SIGUIN FLORS I VIOLES”

“L’ENOTURISME ÉS LA 
NOSTRA PRIORITAT”

“SI NO ÉS AL SETEMBRE, 
QUE EL REFERÈNDUM 
SIGUI A L’OCTUBRE O AL 
NOVEMBRE”
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ACTUALITAT

Us han acusat en algunes ocasions 
d’actuar totalment sense tenir-la en 
compte...
Ho repeteixen ple rere ple. És el seu leit 

motiv. Són l’oposició, ho poden dir. Si és 
el que pensen...Al final, cal comptar el nú-
mero de vots. El que es pensa majoritària-
ment és el que tirarà endavant. Ells fan la 
seva feina de desqualificar-nos, però és el 
joc de la política. 

El PAM i la mateixa moció recullen que, 
a partir d’aquest any, els plens s’han de 
retransmetre en vídeo. Serà així?
Sí. Quan s’acabin les obres de l’Ajuntament, 
el sistema per fer-ho estarà en marxa i hi 
haurà les instal·lacions necessàries perquè 
es pugui fer. 

L’Ajuntament ha rebut per quart any 
consecutiu el Segell Infoparticipa que 
acredita la transparència del web muni-
cipal. 
Sí, són només 77 ajuntaments de tot Ca-
talunya que ho han rebut. Evidentment, 
encara no ho complim tot. Volem estar 
al 100% i aquest és el nostre màxim ob-
jectiu. Cal que la gent tingui la informa-
ció accessible des de qualsevol lloc i que 
estigui disponible tot el que algú pugui 
demanar. 

Cal millorar algun aspecte en termes de 
transparència? 
Estem treballant en moltes coses, però so-
bretot la millora que cal fer és la rapidesa 
en la resposta de les instàncies. A més, ara 
que tenim la figura del gerent, la transver-
salitat de les regidories encara pot millorar 
més. 

Un nomenament que no ha estat man-
cat de polèmica...
Era molt necessari. Alella té quasi 10.000 
habitants i des de l’Ajuntament s’estan fent 
moltes coses de manera transversal, su-
mant-hi també la feina que hi ha darrere 
de Transparència. Calia una persona que 
aglutinés tot això. Els polítics fem de tot, 
però calia una figura que treballés la trans-
versalitat per millorar la feina de cara al 
ciutadà. Es notarà una millora important. 

També t’encarregues de la regidoria de 
Promoció Turística. Quin model de turis-
me vol Alella?

Volem un turisme de qualitat, sense mas-
ses. Un poble ordenat i bonic on els turis-
tes puguin veure els cellers, tastar els vins, 
dinar i conèixer el paisatge d’Alella. I per 
què no, també el seu comerç. Aquest és el 
nostre model i, evidentment, l’enoturisme 
és la nostra prioritat. 

Què s’està fent a Alella per potenciar el 
turisme?
En el seu dia vam crear l’Oficina de Turis-
me, un lloc que aglutina tot el que hi ha al 
municipi perquè la gent s’informi i es difon-
gui la informació a través de les xarxes. És 
un servei que havíem de tenir. 

“LA MILLORA QUE CAL 
FER ÉS LA RAPIDESA EN 
LA RESPOSTA DE LES 
INSTÀNCIES”

“L’OBJECTIU PRINCIPAL 
DEL MANDAT ÉS QUE AMB 
POCS MESOS EL GESTOR 
D’EXPEDIENTS ESTIGUI 
ACTIU”

“JO CREC QUE NO CAL 
LIMITAR ELS MANDATS”
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ACTUALITAT

I ara? 
El 2013 vam començar a oferir l’Enotast. 
Ara l’oferim també en anglès perquè és un 
producte que funciona amb un públic fidel 
i un itinerant. És un activitat per conèixer, 
beure vi i menjar. Seguim potenciant les 
visites guiades: “1.000 anys d’història”, ru-
tes per descobrir el modernisme, les ca-
ses senyorials, els camins d’Alella...Tenen 
molt èxit. També comptem amb una apli-
cació per al mòbil per seguir dues rutes 
guiades, una d’elles a través de la Vall de 
Rials. 

Està creixent el nombre de visitants? 

Sí. D’any en any va augmentant. L’any pas-
sat en vam rebre al voltant de 3.000 –al-
menys que visitessin l’Oficina de Turisme. 
Fa molta il·lusió quan algú ha arribat a de-
manar què pot fer tres dies a Alella! 

O sigui que Alella cada cop rep més tu-
ristes?
Sí. Una mostra és que recentment hem 
rebut la visita de deu agències que ens ha 
portat la Diputació de Barcelona. Hem fet 
un recorregut per dos cellers i també hem 
visitat el centre del poble per conèixer la 
petjada de Gaudí a Alella. Han pogut veure 
què ofereix el municipi. 

De quina manera pertànyer a la DO Ale-
lla i que aquesta porti el nom del poble 
pot influir al seu favor? 
Naturalment influeix molt, sobretot si has 
treballat perquè sigui així. Nosaltres ens 
ho hem cregut. Tenim un alcalde que, des 
de 2003, ha apostat fort. Jo he estat la pri-
mera regidora de Turisme, però ell ja ho 
tenia en ment i, per això, va crear la regi-
doria.

La Festa de la Verema entra dins de les 
teves competències. Es preveu algun 
canvi per l’edició d’enguany?
Sí! A banda dels vuit cellers, els elabora-
dors independents disposaran d’un estand 
durant tota la Verema. Allà podran donar 
a conèixer els seus vins. Com més estands 
hi hagi, millor. La Verema és la festa dels 
vins! 

Per acabar, una pregunta d’àmbit gene-
ral: Hi haurà referèndum al setembre? 
Jo crec que sí. Estem en moments molt 
convulsos, però la gent espera que hi sigui. 
S’ha treballat molt perquè sigui així. Volem 
aturar-nos? Jo vull un país que sigui com 
nosaltres decidim. Si no és al setembre, 
que sigui a l’octubre o al novembre! 

PERFIL
La teva principal virtut? L’optimisme. 
I el principal defecte? Sóc molt nerviosa. 
Quin do t’agradaria tenir? La facilitat 
de paraula.  
Un personatge històric que admires? 
No en tinc cap.  
Qui t’ha fet políticament? M’he fet a 
través de moltes circumstàncies i de la 
gent que he tingut al costat, no hi ha cap 
persona concreta. 
Com et defineixes espiritualment? Ag-
nòstica, però molt espiritual. M’agrada 
molt practicar ioga i m’estic formant per 
poder fer-ne classes. 
Vi o cervesa? Vi
Quina llengua parles amb els pares? I 
amb els fills? El català. 
S’ha publicat alguna mentida sobre 
tu o s’ha fet córrer algun rumor que 
t’hagi molestat? No en recordo cap. 
Et guia algun lema? “Al final del túnel 
sempre hi ha la llum” i, per al dia a dia: 
“Davant del dubte, abstén-te”. 
De la resta de regidors de l’Ajunta-
ment d’Alella, quin seria el millor al-
calde? Qui guanyi les eleccions.
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ACTUALITAT

AJUNTAMENT D’ALELLA

REDACCIÓ 
Alella, el Masnou i Teià van tornar a organit-
zar conjuntament les Jornades d’Emprene-
doria Enlaira’t, iniciativa començada l’any 
2013 per l’Ajuntament d’Alella i que té per 
objectiu donar assessorament, afavorir el 
coneixement mutu i facilitar eines per dur a 
terme una idea de negoci. Aquesta ha estat 
la cinquena edició de les jornades, i la ter-
cera que organitzen conjuntament Alella, el 
Masnou i Teià.

Les jornades van tenir lloc entre el 3 i 
el 5 de maig. Amb la voluntat de promoure 
l’empresa, l’emprenedoria i els nous projec-
tes emergents, es van celebrar conferències 
amb reconeguts professionals dels àmbits 
legal, financer, de la comunicació, de l’oratò-
ria i del lideratge; seminaris especialitzats; 
assessoraments personalitzats i taules ro-
dones amb emprenedors que han fet del seu 
somni una realitat. 

70 participants
Prop de 70 participants van assistir a les 
diferents activitats enfocades des d’un eix 
central, l’economia circular, una nova forma 
d’entendre l’economia que optimitza i posa 
l’accent en la sostenibilitat dels recursos 
emprats per les empreses. La regidora de 
Promoció Econòmica, Glòria Mans, fa una 
valoració molt positiva d’aquesta edició de 
l’Enlaira’t, i assegura que es va assolir l’ob-
jectiu de participació que s’havien proposat. 

Mans detalla que el 50% dels inscrits 
treballen per compte propi i l’altre 50%, per 
compte aliè o bé estan a l’atur. La majoria 
dels participants són d’Alella, el Masnou i 
Teià, tot i que enguany “també hi ha hagut 
inscripcions de gent de Barcelona, Mataró, 
Esplugues i Manresa, entre altres”, puntua-
litza la regidora.

Pel que fa a una propera edició de les 
jornades, Glòria Mans explica que, d’acord 
amb les converses mantingudes amb els 
ajuntaments del Masnou i Teià, es manté 
la voluntat per part dels tres municipis de 
celebrar la 6a edició de l’Enlaira’t l’any 2018, 

“obrint la possibilitat de que s’hi sumi algun 
altre municipi del Baix Maresme”, afegeix. 
Amb jornades com aquestes, conclou, “pen-
sem que sumar esforços i anar junts ens per-
met ampliar horitzons, assumir reptes nous 
i posar a l’abast, d’una manera més àmplia, 
tots aquells recursos per donar suport a pro-
fessionals, emprenedors i emprenedores, i a 
empreses en general”.

Activitats durant tres dies
La conferència inaugural de les jornades 
Enlaira’t va anar a càrrec de la periodista 
Bibiana Ballbé, que va impartir la xerrada 
Les 21 claus de la creativitat. Aquesta pri-
mera vetllada, celebrada a Can Lleonart, va 
acabar amb un tast de vi de la DO Alella i 
una sessió de treball en xarxa.

L’endemà al matí, 4 de maig, l’activitat es 
va traslladar a Can Llaurador, a Teià, on es 
van celebrar dos tallers: un primer joc d’es-
capada basat en l’aprenentatge a través del 

joc per potenciar el treball intel·ligent, iden-
tificar les capacitats de presa de decisions, 
resolució de conflictes, estratègia, flexibili-
tat i cohesió d’equips; i una segona sessió per 
potenciar l’eficiència, la innovació i la gestió 
empresarial, basat en un procés compartit i 
de presa de decisions a curt termini. 

Dijous al vespre, l’activitat es va cele-
brar al Celler Alta Alella. A la taula rodona 
Gastronomia Empresarial es va parlar amb 
empresaris d’èxit sobre els models de negoci 
que han seguit, els punts d’innovació apli-
cats, quin és el valor afegit que els fa desta-
car en el seu propi mercat... Hi van participar 
la periodista Elisabet Carnicer, l’activista i 
comunicador gastronòmic Jordi Àvila, i el 
millor pizzer del món, Fabián Martín.

Les Jornades d’emprenedoria Enlaira’t 
van cloure divendres 5 de maig amb la con-
ferència Innovació, responsabilitat i riquesa 
empresarial, celebrada a la Casa del Mar-
quès, al Masnou. 

Èxit de la nova edició 
de les Jornades 
d’Emprenedoria ‘Enlaira’t’
Les jornades van tenir lloc a diversos emplaçaments entre el 3 i el 5 de maig

Un moment de la taula rodona Gastronomia Empresarial, que va tenir lloc a Alta Alella.
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REDACCIÓ 
L’onze de setembre de 2011 és una data 
que en Marc Paredes Vilaró recorda a la 
perfecció. Aquell dia va agafar un avió per 
marxar a les antípodes i iniciar un viatge 
que li capgiraria la vida. 

Estava a punt de 
fer 25 anys, havia 
estudiat empresari-
als i va treballar en 
una constructora 
fins que va esclatar 
la crisi econòmica. 
Com tants altres jo-
ves, va decidir mar-
xar a buscar-se la 
vida a un altre país. 
Tenia diverses op-
cions i es va decidir 
per un dels destins 
més llunyans: Aus-
tràlia. Va marxar a 
l’aventura, sense sa-
ber “ni una paraula 
d’anglès i amb un 
visat d’estudiant” 
per estar-s’hi sis 
mesos. Al final s’hi 
va estar cinc anys, 
durant els quals no 
va sortir del país ni 
una vegada, i hi va 
descobrir la seva 
vocació. Una voca-
ció que, de moment, 
ara l’ha portat a la 
Xina.

Austràlia i el descobriment d’una nova 
vocació
Un cop a Sidney, es va inscriure a un curs 
de fitnes i esport, i va aconseguir una 
primera titulació d’entrenador. Ja s’havia 
enamorat del país –“és un somni”, diu– i 
el món de l’esport li va agradar, així que 
va seguir ampliant la seva formació i va 
començar a treballar en un gimnàs. Al cap 
d’un any, ja havia fet una bona cartera de 
clients com a entrenador personal i s’havia 
donat a conèixer. El va venir a buscar un 
mànager d’un estudi de fitnes que formava 
part d’un conglomerat d’empreses de Fox 
Studios Australia, i va canviar de feina. 
Va acceptar perquè comportava “guanyar 
més diners i tenir menys clients i més 
temps lliure” i, d’aquesta etapa, s’enorgu-
lleix d’haver entrenat des d’actors austra-

lians fins a jugadors de criquet o rugbi, 
passant per ballarins. Al cap de poc, en 
Marc va conèixer el cònsol d’Espanya, que 
treballava amb l’Instituto Cervantes. Es va 
convertir en el seu entrenador personal i 
va ser el cònsol qui va presentar-li Pablo 

Amo, exfutbolista de la lliga espanyola –
ara entrenador–, i que es convertiria en 
el mentor d’en Marc com a entrenador de 
futbol. 

Recorda que un company ja li havia sug-
gerit que es fes entrenador de futbol per-
què considerava que tenia una habilitat 
especial entrenant i aplicant psicologia 
de grup. Així que va començar a entre-
nar un equip australià. Assegura que, en 
constatar el canvi que havia experimen-

tat l’equip al llarg del campionat, va veure 
que “no només m’apassionava, sinó que a 
més hi tenia facilitat”. A partir d’aquest 
èxit, va treure’s la primera titulació d’en-
trenador de futbol i, un cop la va tenir, 
va decidir tornar a Catalunya per treure’s 

la titulació UEFA 
d’entrenador. 

Com és l’experièn-
cia de viure 5 anys 
fora de casa?
Afirma que viure 
fora és una allibe-
ració perquè t’aju-
da a treure’t molts 
estigmes de sobre, 
i que l’únic requisit 
per marxar és es-
tar-ne convençut. 
“Mira’m a mi, mar-
xava per sis mesos, 
però em va agradar 
tant... que m’hi vaig 
estar cinc anys. La 
millor decisió de la 
meva vida ha estat 
marxar a Austràlia 
i, la pitjor, marxar 
d’Austràlia”. També 
afegeix que hi va ar-
ribar amb 25 anys, 
la millor edat per 
viure una experièn-
cia així perquè “és 
quan fas un canvi 

emocional brutal”. Assegura, convençut, 
que la seva vida està a Austràlia i té ganes 
de tornar-hi. La part negativa? El Nadal 
fora de casa: “era la pitjor època. Passar 
el Nadal lluny, a la platja i a 36º... no m’agra-
dava”.

Plans de futur
“Jo no penso, actuo”. Diu que ara és a la 
Xina, que vol seguir agafant experiència 
com a entrenador en un dels països amb 
més explosió futbolística del món. Subrat-
lla que vol tornar a Austràlia perquè hi ha 
deixat molts amics, però també somnia 
amb fer d’entrenador a Holanda o a Angla-
terra. Confessa que en un futur li agradaria 
tenir el seu propi gimnàs o obrir un restau-
rant de menjar sa, però ara mateix té molt 
clar que vol fer d’entrenador de futbol. Té 
les idees clares: sap què vol, però no sap 
on ho durà a terme. 

QUÈ FA...?

Què fa… Marc Paredes Vilaró?
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EN MARC HA PASSAT 
CINC ANYS A AUSTRÀLIA 
TREBALLANT COM 
ENTRENADOR DE FUTBOL



15

CULTURA

RAMON RUIZ

ENZO CORTEZ 
La coral Polifònica Joia d’Alella ha arribat 
al quarantè aniversari, motiu pel qual tant 
els impulsors d’aquesta iniciativa cultural 
com els cantaires i el públic assistent al llarg 
de tots aquests anys estan molt orgullosos.

La nit del 24 d’abril va tenir lloc a les 
golfes de Can Lleonart la celebració, a la 
qual van assistir-hi tots els cantaires actu-
als, juntament amb amics i familiars. L’ac-
te s’obrí amb un discurs, escrit per Jordi 
Camps i que va recitar Montserrat Calveras, 
presidenta de l’entitat, que féu un recorregut 
cronològic des dels inicis de l’entitat coral, 
que va néixer el mes de maig del 1977, es-
mentà els reconeguts mestres que n’han por-
tat la batuta els respectius anys de treball 
dedicat a l’agrupació, i comentà els destins 
visitats i les experiències viscudes. L’emotiu 
discurs rebé els aplaudiments efusius del 
públic. 

A continuació, el director, Jordi Lalanza, 
interpretà al piano de cua quatre peces com-
posades pel cantaire Lluís Canyelles, titula-
des Mellifluous, Syzygy, Supine i Incandes-

cence; els variats arranjaments de les peces, 
cada una única en essència, incloïen des de 
constants de repetició fins a sons melòdics 
que aportaven una atmosfera de solemnitat 
a la sala. Entre peça i peça, l’autor descrigué 
el significat de les composicions. 

El públic, protagonista
Després d’aquesta primera part, en un am-
bient jovial i festiu, entre riures i xivarri la 
gent retirà les cadires i en aquell moment el 
públic passà a ser el protagonista. En efecte, 
els cantaires baixaren a la zona comuna i es 
prepararen per cantar, i aleshores es visqué 
una màgia única quan el director convidà el 
públic a cantar i a moure’s com ho feien ells; 
així donà peu als assistents a participar en 
les activitats habituals d’escalfament de la 

veu que es produeixen als assajos comuns 
de la Polifònica.

Després de passar una estona divertida 
i enèrgica, el director afegí un repte als can-
taires: havien d’interpretar la peça Imagine 
de John Lennon per a tot el públic. Cal tenir 
en compte que es tractava d’una peça que 
havien treballat poques sessions, i per tant 
era necessària la màxima atenció; finalment 
el tema fou ben interpretat seguint les direc-
trius d’en Jordi. 

La següent peça va ser Good night, 

sweetheart, good night del grup americà The 
Overtones. El punt destacat d’aquest tema 
fou que els cantaires es van disposar en dues 
files encarades, els uns mirant a la paret i els 

altres de cara al públic, cosa que donà lloc 
a un joc rítmic sincronitzat quan feien petar 
els dits alternadament les dues files. 

Durant la part final de l’acte tots, fos-
sin cantaires dedicats o familiars i amics, 
cantaren com germans i participaren lúdica-
ment en un ambient de família i de bones vi-
bracions. Un cop acabada la sessió musical 
improvisada, els participants ho recolliren 
tot i muntaren taules amb menjar i beguda 
per passar a xerrar i picar a peu dret entre 
menges dolces i salades i cava. 

Així es visqué la celebració dels quaranta 
anys de la Coral Polifònica Joia d’Alella: de 
la millor manera possible, amb música entre 
amistats, coneguts i famílies. 

La Polifònica Joia d’Alella 
celebra els seus 40 anys en 
un ambient familiar i festiu
Amb motiu del quarantè aniversari de la Coral Polifònica, el passat dilluns 24 
d’abril al vespre es va fer una celebració a Can Lleonart. A continuació us en 
presentem la crònica d’un dels cantaires, Enzo Cortez

Un moment de la celebració, a Can Lleonart.
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CULTURA

QUERALT MORROS 
La filòsofa i escriptora francesa ho anotava 
als seus Cahiers de jeunesse el 1926: “J’ac-
cepte la grande aventure d’être moi”. Una 
afirmació que ens assenyala ferma, corat-
josa i que ens interpel·la 91 anys després 
amb ulls d’artista. Eugènia Balcells, Marta 
Chinchilla, Soledad Sevilla, Mari Chordà, 
Ester Xargay, Eulàlia Valldosera, Marta Dar-
der, Maïs Jorba, Àngels Ribé i Berta Canela 
s’hi endinsen en un homenatge col·lectiu 
de gran valor i itinerant, a l’autora cèlebre 
de El segon sexe. L’exposició, iniciada per 
l’Observatori Cultural de Gènere amb la col-
laboració de l’Institut Francès de Barcelona, 
es va poder visitar del 8 de març al 2 d’abril a 
l’Espai d’Art i Creació de Can Manyé.

La llibertat com a eina
Amb la llibertat com a eina i com a fita, 
una desena d’obres s’entreteixien, interac-
tuaven, dialogaven al voltant de la frase de 
Beauvoir. “Hem volgut permetre la diversi-
tat, coexistint amb un clar respecte mutu”, 
comentava Marta Darder parlant del rep-
te comissariat amb Maïs Jorba. Diversitat 
que ens permetia, a la sala alellenca, visitar 
ponts de fil vermell, estances vives, submer-
gir-nos en autoretrats que es deslliuraven 
del subjecte, capturar noms i connexions 

de saviesa mentre la paraula  –esten-
dard inaugural– observava expectant. Una 
conjunció poderosa que va incorporar, en 
el seu pas per Alella, el fanzín Bolleras y 

Machirulos de la jove artista local Berta 
Canela. 

Autodescobriment
La reflexió, però, es trobava més enllà de les 
obres exposades del pla artístic. “J’accepte 

la grande aventure d’être moi” convidava 
també a l’autodescobriment: fins a quin punt 
som realment nosaltres mateixes? Celebra-
da el passat 15 de març, la taula rodona Amb 

ulls de dona. Viure en l’art va fer possible 
un context poc habitual i necessari, on es 
va debatre el paper de la dona al món de 
l’art contemporani, a més de formular la 
gran pregunta de manera compartida. Una 
vesprada propera i d’opinions plurals grà-
cies a la participació de M. Àngels Cabré, 
directora de l’Observatori Cultural de Gè-
nere, la crítica d’art Pilar Bonet i les artistes 

Marta Darder i Victòria Pujadas. “Hem de 
permetre’ns l’espai-temps per trobar altres 
possibles maneres de ser, de fer, de sentir, 
deixant aflorar aquesta persona que és dins 
nostre, tan reclosa per tantes vivències, edu-
cacions i entorns”, assegurava Darder. 

La proposta, que es podrà visitar al Mu-
seu de Granollers del 29 d’agost al 29 d’octu-
bre, no és una tasca senzilla ni tampoc poc 
arriscada. Cal afrontar la gran aventura, 
atrevir-s’hi des del més profund qüestiona-
ment, una amplitud sincera a través de les 
particularitats i la visió global de l’expo-
sició; des de les obres concretes fins a la 
latent presència de Beauvoir a cada color, 
fotograma o pinzellada. Dins del pis de l’au-
diovisual Economia de la visió #2, una llar 
tancada des de 1962 on el pes del temps i les 
experiències s’arrapen a les parets, juguen 
entre les mans, Eulàlia Valldosera ens re-
corda amb veu clara: “totes les dones som 
una dona”. 

La gran aventura de ser
Una exposició d’homenatge a Simone de Beauvoir

“HEM VOLGUT PERMETRE 
LA DIVERSITAT, COEXISTINT 
AMB UN CLAR RESPECTE 
MUTU”
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“J’accepte la grande aventure d’être moi” a Can Manyé.

Marta Darder, Victòria Pujadas, M. Àngels 
Cabré i Pilar Bonet a la taula rodona Amb 
ulls de dona. Viure en l’art.

Els noms que m’han fet. 2006. Marta 
Chinchilla.
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QUERALT MORROS 
Gestar una proposta literària o cultural 
sempre és arriscat. Celebrar-ne la primera 
dècada de trajectòria és, sens dubte, un èxit 
lloable. A la primavera de l’any 2008 s’inicia-
va, al municipi d’Alella, un repte heroic que 
buscava fer confluir la tradició i iniciatives 
literàries ja existents –com els guardons 
Guida Alzina, Maria Oleart, Isidre Pòlit o 
la Mostra Literària del Maresme– amb el 
fruit de noves sinergies poètiques, artísti-
ques, paisatgístiques i vinícoles. Espais de 

Poesia naixia amb l’entorn i el territori ben 
presents, avançant amb els esforços de Can 
Manyé i de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

Il·lusió i perseverança, fermesa
Deu anys de vincles i versos que, enguany, 
han consolidat Espais de Poesia com a cita 
literària imprescindible amb la presència de 
grans referents. El secret? Il·lusió i perseve-
rança, fermesa. “Hem crescut en totes di-
reccions, però mantenint sempre la mateixa 
filosofia, intensificant-la”, assegurava Mercè 
Pomer des de la direcció, “travessem totes 

les disciplines artístiques, indrets i edats”. 
Del 5 al 14 de maig la celebració del desè 
aniversari va comptar amb un tret de sortida 
ben contundent. La inauguració de l’expo-
sició A escena. Personatges Brossians de 
la Fundació Joan Brossa, comissariada per 
Glòria Bordons i Judith Barnés, ens oferia 
la possibilitat de descobrir peces del reco-
negut poeta avantguardista català lligades a 
la poesia visual, amb la influència del teatre 
sempre present. Una mostra que es podia 
visitar fins al dia 28 –sumada a l’audiovisual 
Veus al paisatge, projectat a la sala fosca 
com a homenatge al festival– i a través de 
la qual Can Manyé s’incorporava a l’Epicen-
tre Brossa, unint esforços amb destacades 
entitats culturals com el Teatre Nacional de 
Catalunya o el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

El mateix dia 5, però, un recital esbojar-
rat, únic, amb recorregut des de la plaça de 
l’Ajuntament fins a l’Espai d’Art i Creació, 
reunia per primera vegada més d’una tren-
tena de poetes comarcals al so de la Ban-
dabòlit: Albert Calls, Anna Maluquer, Anna 

Xicola, Bikimel, Eduard Miró, Emília Illa-
mola, Guillem Vallejo, JM Calleja, Joan Car-
les González Pujalte, Joan Puigdefàbregas, 
Joana Bel, Jordi Bilbeny, Jordi Cornudella, 
Juan Antonio Masoliver, Laia Noguera, Lali 
Ribera, Laura Dalmau, Manuel Guerrero, 
Marc Egea, Marçal Parcerisa, Maria Antò-
nia Grau, Montse Assens, Núria López, Oriol 
Sauleda, Pau Riba, Perejaume, Pius Morera, 
Queralt Morros, Rafael Vallbona, Salvador 
Riera, Sílvia Tarragó, Sònia Hernández, Te-
resa d’Arenys i Vicenç Llorca. Una trobada 
que va fer palesa la voluntat de recollir noms 
consagrats, però també emergents; un gran 
altaveu per donar a conèixer la riquesa poèti-
ca del Maresme en la seva extensa diversitat 
–de vegades, malauradament, poc conegu-
da. Una nit de complicitats i de celebració 
compartida, fita reflectida en l’edició d’una 
plaquette lliurada als participants, editada 
per Vibop. 

Una programació d’alt voltatge
Si bé l’arrancada d’Espais de Poesia va ser 
més que reeixida, la diversitat i qualitat de 

Deu anys d’Espais de Poesia, 
l’èxit d’un repte

Alella celebra el desè aniversari d’aquest esdeveniment cultural de primer ordre

Inauguració de la desena edició d’Espais de Poesia, amb la trobada de poetes del Maresme. AJUNTAMENT D’ALELLA
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les activitats proposades per aquest 2017 
tot just acabaven de començar. “Cal que ens 
acostumem a allunyar la mirada, a veure 
que més enllà de Barcelona hi ha llocs on 
s’aposta per la poesia, pels poetes”, apuntava 
Pomer. 

La implicació amb l’entorn ens perme-
tia gaudir d’actes a localitzacions peculiars, 
suggeridores, incentivant la difusió literària 
lluny d’escenaris tradicionals: carrers i pla-
ces, vinyes i cellers s’incorporaven a centres 
culturals i a paratges emblemàtics; objectiu 
que es reforçava amb la participació a Poe-

sia als parcs. Lletres i paisatges organitzat 
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona amb el suport de 
la Institució de les Lletres Catalanes. D’al-
tra banda, el compromís pedagògic i social, 
també característica distintiva –certament, 
una de les més representatives-, apostava de 
nou i de manera ferma per activitats de gran 
qualitat als centres educatius i residències 
d’Alella amb la clara convicció de treballar 
la poesia des de la infància i vincular-la a 
la nostra realitat més propera, a la nostra 
quotidianitat.

Dissabte 6 de maig a Bouquet d’Alella ens 
endinsàvem en l’obra més recent de Blanca 
Llum Vidal i Laia Martínez amb Punyetera 

flor i Afollada, els seus últims poemaris. Una 
nova edició de Les dones tenen la paraula 

que ens va permetre escoltar de prop les re-
flexions de dues veus punyents, de gran força 
poètica. Seguíem, ja al vespre, al taller de 
l’artista Tomàs Bel de la mà de Ton Armen-
gol, guanyador del Premi de Poesia Alella a 
Maria Oleart amb He somiat en tu. El cap 
de setmana continuava l’endemà amb Roser 
Ros a Can Magarola. El seu Picaplat, inclòs a 
Poesia als Parcs i destinat a un públic famili-
ar, cantarellejava per a petits i grans poesies 
de Joan Salvat-Papasseit, Olga Xirinacs o 
Vicent Andrés Estellés. Tancàvem el primer 
diumenge amb la música de Bikimel i el seu 

No ben bé, que ens conduïa cap a un viatge 
revelador amb poesies musicades de refe-
rents com Carles Hac Mor o Dolors Miquel.

Dimarts dia 9 no faltava, com havia de 
ser enguany, la celebració del centenari del 
naixement de Josep Palau i Fabre a càrrec 
de Manuel Guerrero, comissari de l’Any 
Palau, i del poeta Josep Pedrals. Una ves-
prada per descobrir la figura i l’escriptura 

d’aquest heterodox de les lletres catalanes. 
Dimecres s’incloïa una mirada internacional 
programada per la Comissió de Cooperació 
Internacional, coordinada per Ester Xargay 
i batejada amb paraules de Maria Mercè 
Marçal. En el foc nou d’una altra llengua 

brindava versos que ens arribaven des de 
Freha amb Salem Zenia, Ucraïna amb Andrii 
Antonovskyi i França amb Annie Bats, que 
va ser-hi molt present tot i no poder assistir 
a l’acte. La incorporació de Catalina Girona 
arrodonia la tarda, sens dubte, amb el seu 
apunt global.

Poesia a les escoles i l’institut
Si el 25 d’abril Josep Pedrals recorria les 
escoles Fabra, la Serreta i l’Institut d’Alella 
demostrant als alumnes les capacitats i pe-

culiaritats del vers, dijous 11 de maig Laia 
Noguera i Mireia Chalamanch difonien Dir 

Perejaume, una lectura sorgida dels tallers 
realitzats amb l’alumnat de l’institut. De fet, 
Laia Noguera ens sorprenia al club de lectu-
ra de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia aquella 
mateixa nit amb Caure i la presentació del 
poemari Amor total, convidant els assistents 
a experimentar amb els ritmes de les seves 
creacions per entendre la poesia d’una ma-
nera més propera, sense erudicitats.

El darrer cap de setmana començava 
amb la Vesprada poètica de divendres. 
Maria Cabrera, guardonada amb el Premi 
Carles Riba 2016, recitava acompanyada de 
Martí Sales i Ramon Mas; una trobada com-
partida amb els prometedors joves alellencs 
Marçal Parcerisa i Òscar Covisa. Agafava el 
relleu El Petit de Cal Eril omplint per com-
plet l’aforament de Can Lleonart amb La 

força, treball discogràfic entre el folk-rock i 
la psicodèlia. Dissabte, Poesia en moviment 

vora les vinyes també aconseguia un ple ab-
solut a Alta Alella; Anna Maluquer i Helena 
Pellisé jugaven entre vinyes i sentits, guia-
des especialment pels versos de la Teoria 

dels colors de Palau i Fabre, escrits el 1946 
i dedicats a Picasso. Al seu torn, Pau Riba i 
la seva Poetada anaven acomiadant, entre 
somriures, una desena edició que acabava 
diumenge 14 amb el lliurament de premis 
de la XXXIV Mostra Literària del Maresme, 
fase local. Si més no –per fortuna!-, les acti-
vitats entorn del festival prossegueixen amb 
una nova cita de Literatures amb sentits 
el 31 de maig, sessió dedicada a Shakespe-
are amb Joan Sallent, traductor, i Bernat 
Puigtobella, fundador de la publicació di-
gital Núvol.

L’enhorabona, Espais de Poesia, per molts 
anys més aprofundint en la potencialitat de 
la paraula des de les seves múltiples ves-
sants! 

LA CELEBRACIÓ DE 
L’ANIVERSARI VA COMPTAR 
AMB UN TRET DE 
SORTIDA CONTUNDENT: 
LA INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ ‘A ESCENA. 
PERSONATGES BROSSIANS’ 
DE LA FUNDACIÓ JOAN 
BROSSA

Pau Riba a Can Manyé. Taller amb Perejaume, Laia Noguera i Mireia Calamanch. Blanca Llum Vidal a Bouquet d’Alella.
AJUNTAMENT D’ALELLA
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VÍCTOR GONZÁLEZ 
De ben segur 
que la gran ma-
joria d’alellencs 
que es t ig u i n 
llegint aquestes 
pàgines no saben 
que n’hi ha un que 
pot dir que ha tre-
pitjat la catifa ver-
mella dels Oscar re-
centment o que té un 
Goya, la Palma d’Or 
del Festival de Can-
nes, un Gaudí, etc. 
Doncs sí, avui parlem 
amb en Pere Altimira, 
reconegut guionista 

amb una llarga i molt premiada trajectò-
ria al darrere, que fa uns mesos va assolir un 
somni en veure un curtmetratge amb el seu 
segell, Timecode, nominat als Oscars. Alhora 
ens preguntem: fa falta a Alella un festival de 
curtmetratges?

Avui dia, un nen somia amb jugar un 
Mundial com l’èxit màxim de la seva vida. 
Per al “nen cinèfil”, el Mundial són els 
Oscars. I tu has jugat el Mundial gràcies al 
curtmetratge Timecode. Però no s’acostu-
ma a trobar amb facilitat aquest tipus de 
nen. Què creus que hem de fer per acon-
seguir canviar la pilota pel cinema? Com 
eres tu de nen?
No sé com era jo de nen, no ho recordo. El que 
sí que sé és que no pensava en cinema, però 
tampoc en futbol. Jo era dels dolents als que 
no li passaven mai la pilota, el que es feia un 
fart de cridar “estic sol!”, però res, la pilota no 
m’arribava mai. Curiosament, amb el director 
de Timecode, Juanjo Giménez, tenim escrits i 
rodats dos curtmetratges anteriors que giren 
al voltant del futbol.

A més de guionista, sóc mestre al Cim de 
Teià, i el que veig al pati de l’escola és que la 
pilota tira molt, moltíssim. Francament, veig 
complicat el canvi que proposes. 

Com es veu el món del cinema des de 
dalt? Què creus que t’aportarà a partir 

d’ara l’experiència a la que us ha portat 
Timecode, amb més de cinquanta premis 
a les esquenes?
Jo no diria que hem vist el món del cinema 
des de dalt. Ens hem acostat i hem conegut 
gent que el viu des de dalt. El fet de guanyar la 
Palma d’Or, Gaudí i Goya, i haver estat nomi-
nats als Oscars ha fet que la gent s’assabenti 
que hi ha una petita peli que es diu Timecode, 
però, com t’he dit abans, aquesta no és la pri-
mera que fem, i de les altres, tot i que també 
van guanyat força premis, se’n va assabentar 
ben poca gent. Si el cinema americà el situem 
dalt, el cinema català en general l’hauríem de 
situar arran de terra, i el món del curtmetratge 
directament en el subsòl. 

Pel que fa al futur, aquests dies estem par-
lant amb el Juanjo de quin és el proper pas a 
fer. Segurament ens la jugarem amb un llarg-
metratge.

Podríem dir que un llargmetratge és com 
una novel·la i un curtmetratge com un 
relat i, un dels mestres d’aquest gènere 

“menor”, Julio Cortázar, deia que la dife-
rència entre els dos gèneres, comparat 
amb un combat de boxa, era que en un 
es guanyava per punts i en l’altre per KO. 
Explica’ns el truc per trobar aquest KO, 
aquesta sorpresa, allò inesperat que tenen 
els curts i que en els llargmetratges pot 
diluir-se més. 
En els curtmetratges hi ha poc temps. Això 
t’obliga a anar per feina, directe a l’essència. 
Aquest és l’avantatge i l’inconvenient alhora. 
Allò del pot petit i la bona confitura o el bon 
verí. Es tracta de tenir molt clar què vols expli-
car i anar-hi de cara. Per altra banda, la durada 
del curtmetratge i el pressupost que comporta 
et permet experimentar més, arriscar. 

Sempre s’ha dit que el món del curtme-
tratge, sobretot al nostre país, està molt 
poc recolzat; però cada cop es veuen més 
festivals, més premis, etc. Com està avui 
dia? Què creus que li queda per davant?
Ara mateix hi ha molts festivals, quasi bé cada 
ciutat/poble té el seu (per cert: Alella, no...) 
i està molt bé, ja que és la manera de poder 
veure curtmetratges actualment. Veure’ls 
des de casa és complicat. Recordo i enyoro 
l’època en que, als cinemes, et passaven un 
curtmetratge davant de la pel·lícula, i crec que 
això agradava molt a tothom. Era una petita 
història més per veure o anava perfecte si ar-
ribaves tard... El que no sé és per què es va 
eliminar aquest costum. Des del món del curt-
metratge, fa temps que es lluita per tornar-los 
a passar davant dels llargs. No sembla que la 
cosa prosperi a curt termini, però no perdem 
l’esperança.

Tranquil·litza’ns (o no), sempre hi haurà 
cinema?
Cinema sí que n’hi haurà. El que no sé és si 
hi hauran sales de cinema. Ara el cinema es 
mira a casa amb Netflix, HBO, Movistar+... El 
que segur que seguirà havent-hi és gent amb 
ganes d’explicar històries i gent amb ganes 
de veure’-les. 

I parlant de sales de cinema, el meu agra-
ïment a la gent de la Calàndria del Masnou, 
que ens apropen tot tipus de cinema a casa. 
Aneu-hi! 

CULTURA

Pere Altimira. Un alellenc 
als Oscars de Hollywood
“Si el cinema americà el situem dalt, el cinema català en general l’hauríem de situar 
arran de terra, i el món del curtmetratge, directament en el subsòl.”

Pere Altimira.

Ò
SC

AR
 P

AL
LA

RÈ
S



21

RAMON RUIZ 
Dies passats va circular per les xarxes aques-
ta fotografia que avui us proposem, amb una 
colla d’alumnes de les Escoles Pies, acom-
panyats del Pare Sabater. Pel que us explica-
rem ara veureu que va produïr força impacte. 
Primer de tot ens va motivar a posar-nos en 

contate amb qui l’havia possat en circulació, 
Salva F. Ayala, a través de la seva pàgina de 
Facebook Alella Recull d’Imatges i Curiosi-
tats. Ayala ens va cedir la imatge per repro-
duïr-la en aquesta secció i ens va explicar que, 
alhora, a ell la hi havia passat Miguel Carlos 
Giles. Ens va semblar que als nostres lectors 

els faria gràcia una fotografia on s’hi poden 
veure bona part dels nois d’una generació 
d’alellencs que ara ja estan en l’edat de ser 
avis. Però sembla ser que l’impacte de la foto 
ha anat més enllà i ha motivat que els matei-
xos protagonistes s’hagin mobilitzat i faran un 
dinar de germanor properament. 

1 Bartomeu Llinàs
2 Toni Bancells
3 José Luís Diago
4 Josep Galbany
5 Lluís Barnadas
6 Josep Saurí
7 Josep Perich
8 Lluís Navarro
9 Salvador Galbany
10 Josep Ramon Homs

11 Josep Busquets
12 Joaquim Godàs
13 Joan Noguera
14 Pare Antoni Sabater
15 Jesús Barnadas
16 Carlos Guillem
17 Severo Romero
18 Santi Homs
19 Albert Gispert
20 Rafael Barnadas

21 Carlos Gilez
22 Jordi Oliveras
23 Quico Homs
24 Josep Maria Barnadas
25 Josep Rovira
26 Francisco Soriano
27 la goseta “la Loba”
28 Josep Bernadó
29 Jesús Andiñach
30 Isidre Arisa

FOTOTECA

Els nois dels Escolapis
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LAIA DE BOBES / FOTO: JORDI FARRÚS
La relació de la Montserrat Calveras amb Alella comença per la Co-
ral Joia durant el curs 1978-1979 —un any després que la fundés el 
director Jordi Climent—, però allò va ser un primer contacte que va 
durar només un any. Ella, nascuda a Gironella, casada a Manresa i 
resident fins feia poc a Barcelona —on només hi va viure tres anys 
perquè «allò no ho aguantava», diu—  s’havia traslladat al Masnou, 
on havia obtingut la plaça de professora de música de l’institut, que 
s’inaugurà aquell any. «A Gironella portava la coral infantil i sempre 
m’ha agradat cantar», comenta per explicar què la va dur a apuntar-se 
a la coral alellenca, però a continuació afegeix les raons per les quals 
ho va deixar estar: «Entrava a treballar a les 8 del matí, m’havia de 
cuidar de tres fills petits, i acabar dos dies passades les 12 de la nit... 
Ho vaig deixar estar».  

Però això de fer de cantaire li va agradar i deuria quedar-li el cu-
quet; la prova és que un any abans de jubilar-se —i trenta-dos després 
d’aquella primera experiència—, va parlar 
amb el director d’aleshores, Jordi Gónzález, 
i va incorporar-se a la corda de contralts; i 
fins ara, que han passat ja deu temporades.  

Mentrestant, la relació amb Alella es 
mantingué a través dels que en la dècada 
de 1980 eren adolescents i estudiaven BUP: 
ella els feia classe a l’IES Mediterrània, al 
Masnou, ja que el nostre poble no va comptar 
amb institut propi fins que es tan instal·lar 
a Can Vera els primers barracons, el 1987. 
«En aquella època la música era només un 
dia a la setmana, o sigui que els coneixia, 
però poc», diu en referència als seus alumnes 
d’aleshores; segur que els que la van tenir sí 
que l’hauran reconeguda a la foto que acom-
panya aquestes línies. 

«Sempre tiro més cap a Alella que no pas 
cap al Masnou», comenta parlant del seu dia 
a dia actual, ara que està jubilada. Com que 
viu a prop de la parròquia del Pilar i li cal el cotxe per anar a com-
prar, per exemple, ja posats a agafar-lo puja tres o quatre cops per 
setmana a Alella, i no només perquè aquí resulta més fàcil aparcar: 
«M’hi sento bé, m’atrau més com a poble; em recorda el meu», afirma. 
D’altra banda, els assajos de la coral, pels quals ve dos vespres per 
setmana, li serveixen com a distracció necessària, atesa la situació 
complicada de casa seva, ja que conviu amb dos familiars altament 
dependents —els tres fills, ja grans, viuen en altres poblacions des 
de fa anys—. «Jo assumeixo que el fet de cuidar és dur», afirma, i 
precisament perquè ho té molt clar és conscient també que li calen 
vies d’escapament, i tot plegat fa bo per a ella el refrany que diu que 
qui canta, els seus mals espanta: «M’agrada la coral perquè puc 
escapar-me de casa, anar a assajar m’ajuda perquè m’oblido de tot; 
hi vinc contenta... Tot i que de vegades estic cansada i no hi aniria, 
sempre surto pensant “que bé que m’ha anat!”».

Ara fa, a més, dos anys i mig que presideix la junta que gestiona 
l’activitat de la coral. En la pràctica això vol dir que s’ocupa, junta-
ment amb altres càrrecs (secretari, tresorer i vocals) de nombroses 

tasques i de molts petits detalls que fan funcionar l’entitat quotidia-
nament: portar els comptes i anar a la caixa quan cal, registrar els 
canvis de la junta i d’estatuts a Justícia, buscar concerts i emplaça-
ments, enviar propaganda, fer els programes, planificar les sortides, 
contractar els autocars, buscar espònsors —«que avui dia costa 
molt», comenta—, preparar les activitats de Nadal i especials, rela-
cionar-se amb les altres entitats del poble i amb l’Ajuntament, així 
com amb altres corals... «Sembla que no, però hi ha feina!», exclama.

En els dos anys que fa que ella n’és la presidenta, la Polifònica Joia 
d’Alella ha iniciat un procés de transformació que comença a ser vi-
sible. D’una banda, «ha baixat bastant la quantitat de cantaires», que 
ara són una quarantena, «però ha entrat gent jove... que menys mal!», 
explica, contenta pel relleu generacional que garanteix la continuïtat 
de la coral. De l’altra, els últims mesos hi ha hagut dos fets destacats 
per a la història de l’entitat: el canvi del director després d’una llarga 
etapa amb l’anterior, que hi era des del 2005, i el quarantè aniversari, 

que s’esdevé enguany. Totes dues coses la 
il·lusionen malgrat els maldecaps que po-
den comportar. Sobre la primera, el canvi 
es va fer efectiu l’estiu passat i en aquests 
mesos ja es veu el nou tarannà que va agafant 
l’activitat de la Polifònica: «Hem aconseguit 
començar els assajos a l’hora i no fer mitja 
part; tenim una programació detallada de 
cada trimestre... la gent surt contenta!», co-
menta, i continua explicant amb satisfacció: 
«Abans ho fèiem tot amb piano o teclat», i era 
precisament ella qui el tocava fent l’acom-
panyament, «mentre que ara cantem molt a 
capella, cosa que ens obliga a afinar més», i 
parla també de renovació del repertori i de 
novetats escenogràfiques que fan visible el 
canvi d’aires.

El segon fet important que li ha tocat en-
tomar és el quarantè aniversari, que se cele-
brarà oficialment al novembre, tot i que per 

la diada de Sant Jordi ja es va fer un acte especial de caire festiu —en 
teniu una crònica a la página 15—: «Cada any per aquestes dates fem 
un assaig obert: ensenyem com assagem, la gent participa i al final fem 
un pica-pica i regalem un llibre i una rosa», comenta, i afegeix parlant 
d’aquesta última celebració: «Aquest any estava ple Can Lleonart; 
hi havia gent de l’Ajuntament, antics cantaires i amics... va ser molt 
bonic!». Una altra activitat destacada relacionada amb l’aniversari ha 
tingut lloc aquests uns dies, per la segona pasqua, que la Coral Joia ha 
fet dues actuacions a Mallorca. Però la festa grossa serà més endavant 
i ja han començat els preparatius del concert oficial dels quaranta 
anys, que es farà el dissabte 4 de novembre: «S’hi convidaran els antics 
directors, cantaires i socis protectors», comenta amb un somriure, 
«i també hi haurà un grup de músics d’acompanyament i es farà a la 
Vinícola, un lloc molt bonic i el més emblemàtic d’Alella».

Poques persones us hem presentat en aquesta secció de la re-
vista que no siguin alellenques de naixement o per residència. La 
Montserrat Calveras n’és una, que s’ha ben guanyat aquest retrat de 
Personatge per veïnatge i per participació. 

Montserrat Calveras 
la presidenta de la Coral Joia

La Montserrat Calveras és des de 
fa un parell d’anys la presidenta 
de la coral Polifònica Joia d’Ale-
lla, que enguany celebra el seu 
quarantè aniversari. Veïna del 
Masnou, va ser la professora de 
música de l’institut Mediterrània 
durant trenta-dos anys, des que es 
va inaugurar fins al 2007, que ella 
es va jubilar; per tant, ha ensenyat 
música a tots els alellencs que hi 
van estudiar la secundària quan 
Alella encara no tenia institut propi.
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Cap a Austràlia per accident

DOSSIER

ÀLEX ASENSIO
mitjan segle XIX, Austràlia era terra de promissió: 
un continent verge a punt per ser colonitzat i explotat 
en benefici de l’home blanc i de l’imperi britànic. Des 
de la fundació de la primera colònia penal a Nova 
Gal·les del Sud l’any 1788, l’illa era una possessió 

del Regne Unit administrada per una Oficina Colonial dependent 
del Foreign Office.

A partir de 1870, la puixança de les indústries alemanya i nord-
americana va abocar el Regne Unit a una profunda depressió, 
accentuada per la fallida contínua d’empreses fins al 1896. Tot 
plegat, va obligar el govern de Londres a incentivar l’emigració 
a les colònies: els dominis d’ultramar oferien un mercat per a les 

exportacions nacionals i alhora abastien la metròpoli de matèries 
primeres a preu irrisoris. En el cas d’Austràlia, aquest trànsit es 
va traduir en remeses ingents de llana, or i sucre.

Els pioners
Els primers alellencs a posar un peu als antípodes van ser els 
germanastres Josep i Francesc Parer. L’any 1927, Jens Sorensen 
Lyng va recollir la seva història al llibre Non-Britishers in Aus-

tralia, per bé que amb algunes llacunes.1 En el número 227 de la 
revista Alella, l’any 1995, Josep M. Mas es feia ressò d’un treball 
del professor William A. Douglass de la Universitat de Nevada 
(The Catalan factor in Australian immigration history, 1992) 
que en reprenia el fil. Després d’un any i mig de recerca, Lluïsa 

A
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En el darrer terç del segle XIX, desenes d’alellencs van emigrar a Austràlia i van 
establir una colònia a Melbourne. Els primers hi van arribar per atzar i el seu èxit 

va estimular familiars i amics a emprendre el camí dels antípodes.

Imatge superior: Quan hi van arribar els primers alellencs a mitjan segle XIX, Melbourne era un campament de cabanes a la riba del riu 
Yarra fundat per buscadors d’or. Amb el temps esdevindria la primera capital de la federació australiana de 1901 i 1927 i fins i tot va tenir 
un alcalde català, Esteve Morell (1926-1928). A la imatge, vista de Bourke Street: la principal artèria que creuava la ciutat d’est a oest. Autor: 
Tom Roberts, c. 1885-1886.



2626

DOSSIER

Vilalta va inaugurar l’Onze de Setembre de 2011 una exposició 
en línia sobre L’emprenta catalana a Austràlia, gràcies a una 
beca de la Universitat Nacional Australiana. De la mà del Casal 
Català de Melbourne i de Josefina Canals2 –“la més catalana dels 
australians, la més australiana dels catalans”-, Vilalta va po-
sar en marxa un web en què Alella té una presència destacada: 
www.catalanfootprintaustralia.net.

Els fills del molí
La versió transmesa fins ara sostenia que el primer a desembarcar 
del vaixell Alabama a Sydney, procedent de Montevideo, va ser 
Josep Parer el maig de 1855 i que l’any següent hi hauria fet cap el 
seu germanastre Francesc. Ara, però, la descoberta d’una crònica 
publicada l’any 1889 al diari El Noticiario Universal hi aporta no-
ves dades a través del testimoniatge d’un tercer germà, l’Esteve, 
coincidint amb el seu retorn a Barcelona per visitar l’Exposició 
Internacional:3 

“Hacia el año 1848 o 49 dos jóvenes hermanos, naturales de 

Alella,4 resolvieron embarcarse en un buque velero que se diri-

gía á América, seguros de que en el nuevo mundo les sonreiría 

la fortuna, que en el molí de la pintoresca comarca alellense 

les había negado hasta entonces su protección. ‘Los fills del 

Molí’, como aún les llaman sus paisanos, hallaron en América, 

no riqueza ni bienestar, sino penalidades sin cuento, miseria 

horrible, que hacía la vida insoportable.

Ante la imposibilidad de continuar por más tiempo en me-

dio de tantas privaciones, enfermos ambos, y casi extenuados, 

resolvieron reembarcarse con rumbo a la patria querida.

Ofreciéronse al patrón de un buque para trabajar el pasaje 

[...] Mas el buque no se dirigía directamente á las playas patrias, 

sino que debían antes hacer escala en otros puertos, y tal vez 

navegar muchos meses [fins que] cansados un día de la vida 

de mar, y hallándose en las apartadas regiones de la Oceanía, 

decidieron abandonar el buque y aguardar en alguno de aque-

llos puertos la partida de una nave europea que hiciese rumbo 

directo al viejo mundo”.

Els pioners
Vilalta és qui millor ha reconstruït la trajectòria d’aquest llinatge. 
No és pas senzill, si tenim en compte que nou dels seus membres 
van emigrar-hi, arrossegant amb ells mullers i criatures. El cap 
de família, Pau Parer Arenas, era el moliner de can Sors. Va tenir 

un total de catorze fills fruit dels matrimonis amb Eulàlia Bosch, 
el 1822, i Ignàsia Xicola, el 1834. El seu hereu, Antoni, va continu-
ar l’ofici un parell de dècades més abans no va salpar també ell, 
mentre Josep, que era el cabaler, i el seu germanastre Francesc 
van abandonar Alella en temps de la segona guerra carlina amb 
destinació a l’Uruguai i, posteriorment, a Austràlia. 

Un cop a Sydney, “pronto se hicieron con algún recurso ven-

diendo naranjas por las calles, primero, y otros frutos después, 

á las que añadieron buñuelos y otros productos de la pastelería 

popular catalana. Dueños al cabo de algunos meses de un par 

de docenas de esterlinas, abandonaron este comercio para de-

dicarse á otro de más provecho que veían en perspectiva.

Los huevos, la manteca de cerdo y de vaca y la leche, fueron 

los cimientos de su fortuna; los pedidos eran cada dia mayores, 

por lo que el pequeño capital social iba creciendo de una manera 

maravillosa. Añadieron á la venta de esos comestibles la gallina 

en fracciones, y como este comercio iba rápidamente en aumen-

to, alquilaron un huerto que destinaron á la cria de esas aves. 

Separáronse los dos hermanos. Francisco cuidaba de la venta 

y José de la cria y de las remesas diarias al establecimiento. 

Quedaban todavía en Alella otros tres hermanos, Esteban, 

Juan y Felipe, quienes al saber el cambio que se había operado 

en su comercio, solicitaron y obtuvieron inmediatamente pasaje 

para trasladarse á Melbourne”.

Els següents d’arribar-hi van ser l’Esteve i el seu cosí polític 
Martí Arenas el 1858, i el 1861 s’hi van afegir Joan i Felip. Tots 
plegats, fent societat en graus diferents, van participar del negoci 
familiar i van fer diverses inversions en el món de l’hostaleria i 

la compra-venda de terrenys: “Adquirieron luego terrenos por 

insignificantes cantidades,5 que más tarde vendieron á precios 

elevados [i] fundaron casas de comida á la europea (boarding 

houses y refreshment bars)” fins a gestionar-ne un total de 34 
establiments.

Els més sobresortints eren The Duke de la Victoria, del 1858,6 

el Barcelona Park, del 1882, i el Crystal Cafe, del 1886. Tots tres 
destacaven pel seu luxe i arquitectura, especialment els dos dar-
rers, que eren popularment coneguts com la Casa de la Torre i el 
Crystal Palace, respectivament. Aquest últim era el buc insígnia de 
l’imperi Parer. “Este establecimiento es el colmo del buen gusto, 

de la elegancia y de la riqueza, capaz para albergar de 1.500 á 

2.000 personas entre sus inmensos salones y sus 8oo dormitori-

os, siendo de advertir que la mayor parte del material empleado 

en la construcción y en el adorno y mueblaje fué adquirido en 

Barcelona hace cinco ó seis años solamente”.7 

Efecte crida
Com assenyala Mas, l’emigració alellenca a Austràlia s’explica per 
l’èxit econòmic i social dels germans Parer, que hauria servit d’es-
tímul “per a la marxa esglaonada d’altres parents i veïns”, no sols 
d’Alella, sinó d’altres localitats de la rodalia. És probable que els 

Els germans i germanastres Parer, c. 1880. Darrera, d´esquerra a 
dreta: Felip, Esteve, Josep i Francesc. Davant: Joan, Josefa, Eulàlia 
i Joana. A la fotografia hi falten el germà gran, Antoni, a més de 
Teresa (repatriada i morta a Alella, el 1879) i Jaume, establert a 
Darwin. The Catalan Footprint in Australia.

L’Hotel Parer’s Crystal Palace era el buc insígnia d’un trust familiar 
format per 34 establiments. The Catalan Footprint in Australia.
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Parer patrocinessin el passatge a Aus-
tràlia als seus connaturals i els oferissin 
dispesa i feina a preu fet en els seus esta-
bliments, ja que “necesitando personal, 

prefirieron proteger á sus parientes, 

amigos y conocidos de Alella, invitán-

doles a unirse á ellos y ofreciéndoles 

salarios que jamás habían soñado, 

antes que apelar á los servicios de los 

ingleses”.8   

Vilalta assegura que “la família Parer 
es va convertir en l’àncora de la comuni-
tat catalana a Austràlia”. Era molt típic 
que els catalans nouvinguts s’allotgessin 
la primera nit al Crystal Cafe i l’endemà 
dinessin al restaurant dels Clota. D’entre 
els seus membres, Lyng considerava l’Es-
teve “el pare de la colònia”, ja que exer-
cia funcions de representació i tutela 
del col·lectiu, i ajudava als nouvinguts 
a l’hora de fer els tràmits burocràtics o 
d’acompanyar-los al metge. Aquest paper 
també el van exercir, successivament, 
Antoni Clota i el doctor Philip Parer, fill 
d’Esteve.

L’any 1908, en motiu del 50 anys de 
la seva arribada a Austràlia, els caps de 
les diverses branques familiars van retre 
homenatge al seu protector “as one of 

the pioneers from the land of our birth, 

and manuy of us fell that we own di-

rectly or indirectly your success to your 

kindness and assistance in this land 

of your adoption”. El diploma defineix 
Esteve Parer com “one of Spanish best 

sons and one of Melbourne’s best citizens” i està signat per An-
toni i Marc Clota, James Rubira, Joan Codina, Antoni Bernades i 
Josep Pareras.9 

L’enviament de divises
El caràcter privat i individual (o familiar) de la diàspora austra-
liana no es pot dissociar del context social i polític del lloc de 

procedència. Alesho-
res, Alella era un poble 
agrícola –i pescador– 
de 1.800 ànimes avesat 
al conreu de la vinya, 
l’horta i el taronger en 
què les perspectives 
de progrés econòmic 
eren migrades per a les 
classes populars. La 
famílies tenien molts 
braços per treballar, 
però també moltes 
boques per alimentar. 
Mancats d’estudis i 
recursos, Barcelona 
només podia oferir-los 
jornals d’obrer o me-
nestral. Des d’Aus-
tràlia, a més de gua-
nyar-se les garrofes, 
la primera generació 
d’emigrants enviava 
remeses a casa per al 

sosteniment de la família i la millora dels masos o les explotacions 
agrícoles.

La primera generació Parer
Només d’arribar-hi, els alellencs van traduir els seus noms a l’an-
glès –amb la pèrdua d’accents gràfics i l’adaptació fonètica corres-
ponent– o al castellà –com passarà amb la família Sanmiquel– i van 
descartar el segon cognom. L’adopció de l’anglès com a llengua de 
relació va comportar la pèrdua de transmissió del català als seus 
descendents a partir de la tercera generació, en ocasions suplantat 
també pel castellà com a llengua de prestigi. Van mantenir, però, el 
credo catòlic i la celebració d’algunes tradicions i festivitats, com 
les aficions a la caça, els bolets i les puntes de coixí, o la festivitat 
de reis. La integració en la societat d’acollida va ser inexorable, 
i, en alguns casos, fulgurant. També en això, Josep Parer Bosch, 
Joseph (Alella, 1929 – South Yarra, 1910) en va ser precursor: no es 
va casar ni amb pubilles catalanes ni amb immigrants britàniques, 
sinó amb dones que ja eren nascudes a Austràlia –el 1862 amb Ca-
roline Ferguson i el 1880 amb Mary Anne Pinckney–10  i durant uns 
anys fins i tot va establir negocis a Nova Zelanda, on va residir-hi, 
pel cap baix, entre 1868 i 1874.

Esteve Parer Xicola, Stephan (Alella, 1939 – Fitzroy, 1911) tam-
bé es va casar en primera instància amb una australiana, Jane 
Carroll, el 1868, si bé deu anys més tard, un cop vidu, va tornar 
circumstancialment a Catalunya per esposar Josefa Clota Colomer 
(Alella, 1858 – Melbourne, 1928).11 

El procés d’arrelament es completava amb l’obtenció de la naci-
onalitat britànica. En el moment de sol·licitar-la, entre 1866 i 1897, 
Josep apareixia inscrit com a hoteler, Francesc com a jardiner i 
Felip i Joan com a restauradors. Més tard, Josep es va fer arquitecte 
i consultor urbanístic i l’any 1901 va trametre al primer ministre 

La comunitat alellenca a Melbourne, a l’entorn de 1885.
A dalt, d’esquerra a dreta: Antoni [Tony] Barbeta Parer, August [Gus] Barbeta Parer, Pere [Peter] 
Barbeta Parer, Salvador Parer Puig, Jaume Parer Xicola, Francesc Parer Xicola, Josep Parer Bosch, 
Joan Parer Xicola, Esteve Parer Xicola, Felip Parer Xicola, Antoni Parer Bosch, Michael Parer Arenas, 
Jaume Triadó i Jaume Rovira [James Rubira jr]. Tercera filera: Francesc [Francis] Barbeta Parer, Lydia 
Littlejohn (muller d’August Barbeta), Dolors Fontcuberta (muller de Pere Barbeta), Mary Callinan 
(muller de Salvador Parer Puig), Layetta Clota, Minnie Parer Ferguson, Mary Anne Pinckney 
(segona muller de Josep Parer), Teresa Burgès [Burgess] Farran (muller de Joan Parer), Josefa Clota 
Colomer (segona muller d’Esteve Parer), Rosa Parer Bosch (muller del seu oncle, Felip Parer Xicola), 
Marieta Parer Arenas (muller de Salvador Barbeta Parer), Maria Carolin (muller de Michael Parer) 
i Joana Parer Xicola (muller de Jaume Triadó). Segona filera, començant pels nadons: Gus, Rosie i 
Marie Barbeta Littlejohn, Frederick, Alfred i Charles Parer Ferguson, Paul Parer Burgès [Burgess], 
Frank Parer Clota, Francis Parer, John Arthur Parer Arenas, i Jack i Tony Triadó Parer. Primera filera: 
Stephen Barbeta Littlejohn, Jack Parer, Isador Parer Burgess, Phillip i Joseph Parer Clota, Michael 
Barbeta i Parer, Teresa Triadó, Rosie Triadó Parer. The Catalan Footprint in Australia.

Diploma de reconeixement de la colònia 
alellenca al seu pare espiritual, Esteve 
Parer, en motiu del 50è aniversari de la 
seva arribada a Austràlia. The Catalan 
Footprint in Australia.
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diverses propostes per a la divisió federal del país, l’ordenació 
urbanística de la capital i la construcció dels edificis ministerials 
i el parlament. 

Entre els integrants d’aquesta primera onada migratòria s’hi 
compten la resta de germans i germanes Parer i els cònjuges res-
pectius. Als arxius en línia de l’estat de Victòria es poden consultar 
les llistes de passatgers desembarcats entre 1853 i 1923. Segons 
aquest registre, el desembre de 1867 va arribar de 
Barcelona, via Plymouth, el cosí Salvador Parer 
Puig a bord del True Briton, a l’edat de 23 anys. 
L’octubre de 1874 hi va atracar l’Otago II amb tres 
infants de 8, 4 i 3 anys que el document no identifi-
ca, acompanyats d’un adult de 31 anys que podria 
ser Jaume Parer, el germà conco que s’establiria 
a Darwin. El procés de reagrupament culmina 
entre 1878 i 1888 amb el transferiment de tres 
nuclis familiars més: l’hereu del molí, Antoni Pa-
rer Bosch, Anthony (Alella, 1828 - East Brighton, 
1897) amb la seva dona Josefa Arenas Xicola (Ale-
lla, 1833 – Surrey Hills, 1913) i els seus set fills; el 
matrimoni format per Eulàlia Parer Xicola (Ale-
lla, 1847 – Box Hill, 1916) i Marc Clota, Marcus, i 
el seu fill Antoni, i la parella formada per Josefa 
Parer Xicola (Alella, 1851 – Surrey Hills, 1920) 
i Joan Cabús Arisa, John (Alella, 1843 – Surrey 
Hills, 1919), i els seus tres fills. Entremig, el gener 
de 1875, s’hi va traslladar Miquel Parer Arenas, 
Michael (Alella, 1859 – Maleny, 1935), acompa-
nyat dels seus cosins Salvador i Pere Barbeta.

El cas de Francesc Parer Xicola, Francis 
(Alella, 1935 – Surrey Hills, 1910) mereix un ca-
pítol a part. Segons el relat d’Esteve a la premsa, 
Francesc hauria arribat a Austràlia en compa-
nyia de Josep el 1855. Va ser, per tant, l’altre pi-
oner. Era un tipus enginyós: al llarg de la seva 
vida va patentar diversos invents amb l’esperança de fer-se ric. Al 
final, la sort el somriuria gràcies als tomàquets. El 1870 va adquirir 
quaranta acres de terra per 600 lliures a Box Hill.12 La propietat 
va esdevenir un famós hort on cultivava tota mena de verdures i 
hortalisses. La llegenda diu que hi va plantar els primers tomàquets 
d’Austràlia i que el regidor John Paul Carolin, més tard alcalde de 
Bendigo, en va quedar tan meravellat que l’any 1890 va viatjar a 

Catalunya i va convèncer Josep Ferrer i Guàrdia i altres pagesos 
de la comarca com l’arenyenc Manel Borrell per tal que se n’hi 
anessin a fer d’hortolans. Bona part de la producció es despatxava 
a la cuina del Crystal Cafe i la salsa que se’n feia aviat va quedar 
associada a un dels plats nacionals australians, el pastís de carn, 
fins al punt que poc després en Francis va vendre la patent de la 
recepta als fabricants de salsa i melmelades Leggo i Hoadley.

La troca alellenca
Aquesta relació –comercial, podríem dir– entre la màxima autoritat 
de Bendigo i els Parer va donar peu a una comunió d’interessos en 
què, per duplicat, les parts van maridar dos nebots d’en Francesc 
amb les filles de l’alcalde: Michael Parer Arenas amb Maria Carolin, 
i John Artur amb Theresa. És l’excepció que confirma la regla: la 
comunitat catalana a Melbourne es va dedicar gairebé per complet 
al negoci de l’hostaleria, per la qual cosa els caps de família van 
incentivar els casaments creuats entre els seus fills. L’endogàmia 
va ser la norma de la primera i la segona generació.

A l’inici, assistim a tres casuístiques: una, els matrimonis for-
malitzats i consumats en origen, com els de Francesc Rovira amb 
Teresa Parer Xicola, Marc Clota amb Eulàlia Parer Xicola i Antoni 
Bernadas amb Dolors Burgès Farran, Lola (Alella, 1864 – Fitzroy, 
1890);13 dues, els d’aquells emigrants que, al cap d’un temps, tor-
naven al poble per esposar-s’hi i s’enduien la dona amb ells, com 
Joan Parer Xicola i Teresa Burgès Farran,14 i, tres, el d’aquells 
altres que, bo i essent família, es casaven a Austràlia, com van 
fer el 1887 Felip Parer Xicola i Roseta Parer Arenas, la filla gran 
del seu germanastre Antoni. També dins de la primera generació 
d’emigrants trobem les noces de Jaume Triadó i Joana Parer Xicola.  
En sentit invers, en ocasions era la promesa qui havia emigrat i 
corresponia al nuvi anar a cercar-la per establir-se al seu costat. És 

el cas de Salvador Font, que va abandonar Alella rumb a Austràlia 
per casar-se amb Marietta, la filla de Joan Parer i Teresa Burgès. 

En tot cas, els casoris eren motiu de retrobament i festa gros-
sa, i contribuïen a reforçar la cohesió del grup. Seguint la línia de 
prelació entre els descendents d’aquella primera fornada, trobem 
el 1883 la unió marital entre la segona de les filles d’Antoni Parer 
Bosch, Marieta, i el seu cosí Salvador Barbeta, fill de la seva ger-

La família Cabús-Parer, c. 1905. Asseguts, el matrimoni format per 
Joan Cabús i Josefa Parer Xicola, amb la néta Adelina Parer al mig i un 
infant sense identificar, a la dreta. Drets, els tres fills: John, Antonietta 
(amb el seu marit Frank Parer Carroll) i Rosa Cabús Parer. The Catalan 
Footprint in Australia.

Les residències d’Alella House, Parerville (a dalt) i Vil·la Montserrat (a baix) van ser escenari 
de diverses celebracions i aplecs familiars. Font: The Catalan Footprint in Australia.
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mana Rosa. Llevat d’un altre dels fills d’aquesta darrera, Pere, que 
va esposar l’alellenca Dolors Fontcuberta, i del casament de Rosa 
Cabús Parer amb el montgatí Joan Codina, en la resta de casos 
es reitera la filiació: els germanastres Francis i Henrietta, fills 
d’Esteve Parer amb Jane Carroll i Josefa Clota, respectivament, es 
casen amb la cosina Antonieta, filla de Joan Cabús i Josefa Parer, 
i James Rubira, nét de Francesc Rovira i Teresa Parer. 

Al costat dels aniversaris i les celebracions familiars, els en-
terraments eren també punt de trobada de la comunitat. El primer 
mort a terres australs va ser Marc Clota Arenas (Alella, 1844 – Mel-
bourne, 1881), que hi havia arribat el 1878. Encara avui, al cementiri 
de Carlton es poden veure moltes tombes amb noms catalans.15 
Antigament, la colònia catalana hi realitzava una visita anual per 
honorar els ancestres.

Vincles de cohesió
Segons Lyng, el 1871 la colònia catalana a Victòria aplegava 136 
persones. El seu principal vincle era l’origen i el negoci. Gairebé 
tots els seus membres procedien del Maresme i molts es coneixien 
abans de la partença, especialment els Clota i Parer, d’Alella, amb 
els Barbeta, Codina, Rovira i Sans, de Montgat. El fet que tots es 
dediquessin a l’hostaleria, contribuïa a estrènyer-ne els llaços a 
través de la via matrimonial. De la nòmina de 34 establiments que 
posseïa la família Parer, sabem que Marc Clota va participar en 
l’accionariat de The Duke de la Victoria, que Eusebi Clota ho feia 
al The Princess of Wales, que James i Francis Rovira regentaven el 
John Bull Hotel i el Bull and Mouth Hotel, que els germans Barbeta 
tenien participacions a l’Spanish Restaurant, el Housie’s Hotel i el 
Bathing Palace, o que Jaume Triadó va estar al càrrec del Royal 
Arcade Hotel de 1888 a 1896.

En els anys a venir, els seus descendents van ampliar el seu 
radi d’acció a altres ciutats i estats de la federació, en indrets tan 
allunyats com Darwin, Perth o Tasmània.

A mida que van prosperar, van adquirir finques als afores de la 
ciutat, on van bastir –o comprar, segons el cas– vil·les residencials: 
construccions a quatre vents voltades de porxos que van batejar 
amb noms evocadors. La llar d’Esteve Parer s’anomenava Vil·la 
Alella (o Alella House) i estava situada a Princess Street, Fitzroy; la 
de Francesc era, com ja hem assenyalat, a Box Hill i rebia el nom de 
Parerville; la de Felip es deia Montserrat i es trobava a Mont Albert 
Road, Surrey Hills, i de la casa que els Sanmiquel van edificar el 
1922 a Mont Albert en van dir Montalegre, com la cartoixa. Aquest 
sentiment religiós tan pregon farà que les promeses de Josep Parer i 
Antoni Sanmiquel renunciïn a la fe anglicana abans de desposar-se, 
o que John Arthur i Michael Parer s’uneixin a dones irlandeses de 
tradició catòlica. I quan els dos germans es muden a King Island, 
anomenen Manresa la seva casa “after the Parer home in Spain 

and the cave of St Ignatius of Loyola”. En particular, “after each 

meal the children would take down their rosary beads from 

the wall and Papa [Joan Arthur] would leat the family prayer, 

making his own responses in his native Catalan”.16 La relació 
emocional amb el bressol familiar va inspirar el nom d’un segell 
editorial encara actiu, Alella Books, fundat el 1959 pel missioner, 
periodista i escriptor Michael Stanislaus Parer.

El camí del mar
Sovint, l’emigració era un viatge d’una sola direcció. Durant dècades, 
el correu postal va ser el principal cordó umbilical amb l’altre extrem 
del món, però no pas l’únic. Malgrat el preu del bitllet, les dificultats 
logístiques i el temps invertit a realitzar el viatge, fins a la dècada de 
1930 van sovintejar les anades i vingudes amb vaixell. La substitució 
de la marina de vela pel vapor, primer, i l’obertura del canal de Suez, 
el 1869, van escurçar el temps i la distància. Les principals connexi-
ons europees eren els ports de Toló, Marsella, Londres i Gibraltar, i 
els australianes, Melbourne, Fremantle i Sydney. La travessia durava 
entre quatre i cinc setmanes, amb diverses escales. 

Francesc Parer va ser, amb tota probabilitat, el primer alellenc 
que va anar i tornar d’Austràlia. Hi va arribar el 1855 i el 1867 hi 
posava de nou els peus acompanyat del seu cosí Salvador, a qui 
hauria vingut a buscar. El següent a desfer el camí seria el seu 
germà Esteve el 1878 en motiu del seu casament amb Josefa Clota 
i el 1889 en motiu de la visita a l’Exposició de Barcelona.  

A mida que la colònia emigrant floreix, els seus membres aple-
guen diners per visitar els seus parents a Alella. Entre 1900 i 1930 
se succeeixen diversos viatges protagonitzats pels matrimonis 
Cabús-Parer; Rovira-Parer; Clota-Comelles o la família Sanmiquel. 
En un altre article d’aquest dossier, Ramon Ruiz ens assabenta que 
el seu besoncle Ramon Bruy Planes va emigrar-hi el 1896 i que va 
tornar a Alella almenys dues vegades: el 1907 i el 1922, en aquesta 
darrera ocasió per reunir-se amb qui era la seva esposa en poders, 
Teresa Lloveras. En sentit invers, cal ressenyar la visita a terres 
australs de la tieta Marieta als seus nebots, el 1937. 

Després de la Segona Guerra Mundial la interacció amb els 
integrants de la tercera generació va decaure pràcticament fins 
a extingir-se, fins als viatges de Kim Sans a Montgat i Alella els 
anys 1964 i 1970, i el d’una joveníssima Dolores San Miguel el 1973 
a can Farran. En els darrers temps, les relacions s’han reprès 
gràcies a les facilitats que ofereixen les noves tecnologies i a les 
visites recíproques en avió, gràcies a la qual cosa alguns joves han 
redescobert les seves arrels, com Sílvia Vidal Martí.  

Els Clota
Segons el registres naviliers, el matrimoni format per Marc Clota 
Arenas i Eulàlia Parer Xicola es va transferir a Austràlia el desem-
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A dalt, invitació oficial del Govern d’Austràlia adreçada al matrimoni 
Clota-Comelles per assistir als actes de celebració del naixement 
federació australiana, el 7 de maig de 1901. A baix, Antoni [Tony] 
Clota i la seva muller, Josefa Comelles, c. 1893. Font: The Catalan 
Footprint in Australia.
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bre de 1878 a bord del vai-
xell Assam. Amb la parella 
hi viatjava el seu únic fill, 
Antoni, de 10 anys d’edat. 
El noi va tornar a Alella 
el 1893 per casar-se amb 
Josefa Comelles. De nou a 
Austràlia, en Tony va tre-
ballar als restaurants dels 
Parer fins a comprar la 
John Bull Tavern, en asso-
ciació amb James Rubira. 
Després d’un parell d’anys, 
va gestionar l’hotel Royal 
Arcade amb Jaume Tria-
dó i més endavant va ser 
l’encarregat del Crystal 
Cafe durant 17 anys. Lla-
vors va comprar el Cafe 
Royal a Flinders Street, 
que va regentar per espai 
de dues dècades amb l’ajut 
del seu fill, Frank, i el seu 
cosí Marc.

Clota es va guanyar 
una gran reputació. Va ser 
el fundador, el 1915, de l’Associació de Cafès i Càtering de Victòria i 
va esdevenir-ne president l’any 1922. També era membre de la junta 
del Fitzroy Futbol Club i del consell d’administració del cementiri 
de Box Hill, i es va fer càrrec de la tasca començada pel seu tiet 
Esteve d’ajudar els altres membres de la comunitat catalana en 
temes comptables i burocràtics. 

Era nebot de l’alcalde d’Alella, Josep Clota Arenas, el qual va 
treballar com a constructor per a Antoni Borrell a cal Governa-
dor. Dels seus cinc fills amb Antònia Colomer, quatre van emigrar 
a Melbourne: Lluís va arribar-hi el desembre de 1879 a bord de 
l’Atalanta; Marc va solcar el mar el gener de 1882 amb el Nort-

humberland, mentre que Josefa i Eusebi van salpar la tardor de 
1893 amb l’Australien. Un any després, el mateix vaixell va por-
tar a Melbourne la tieta Antònia Josefa Clota Coll i el seu marit, 
Eusebi Comelles Prat. La parella tenia dues filles, que també van 
emigrar-hi: Antònia, casada amb Carles Domingo Vidal, i Josepa, 
l’esposa d’en Tony. A més dels familiars, també van acompanyar als 
Clota dues persones que havien estat al servei de l’alcalde d’Alella: 
la parella formada pel masover i jardiner Josep Tuxuera i la cuinera 
i serventa Antònia Jonch.

Antoni Sanmiquel
Cronològicament, Antoni Sanmiquel Mirambell (Alella, 1852 – Sur-
rey Hills, 1919) és el següent alellenc que emprèn el camí d’anada 
després dels Parer, amics de la família, i del seu cosí polític Martí 
Arenas, amb qui farà bons negocis a Sydney. La seva història ha 
estat recollida per la seva néta Dolores San Miguel en el llibre The 

secret Love letters. A family history. 
A les darreries d’agost de 1870, el xicot marxa en tren cap al 

port de Calais, just abans del setge de París per part de les tropes 
prussianes del mes de setembre. A Melbourne es retroba amb els 
Parer.  

Essent fill d’un marxant de vins, d’entrada es dedica a la im-
portació i venda de vi d’Alella. El 1876 fa societat amb Joaquín i 
Andrés Mauri, dos emigrants andalusos que importen suro des de 
Sevilla, de la mateixa forma com fa Joan Codina des de Montgat 
a través del seu amic Guardiola. En paral·lel i gràcies al suport de 
Martí Arenas, el 1877 compra la llicència de l’Australian Hotel de 
Sydney, el 1882 traspassa el local i l’any següent visita la família a 
Alella, on s’hi està uns mesos. 

Altre cop a Austràlia, el juny de 1884 s’associa de nou amb Are-
nas per adquirir The Sydney Coffee Palace Hotel Company, a 
George Strett, un establiment de vuit plantes que feia les delícies 
de l’aristocràcia local.17 Entre els seus hostes hi troba l’amor 
de la seva vida: Rebecca Albon, Birdie, una noia anglesa de 20 
anys que sopava amb els pares, als quals va obsequiar “with a 

complimentary bottle of Alella sweet wine to accompany their 

desert”.18

Després de casar-se a Sydney el març de 1888, el matrimoni 
inicia una lluna de mel de 19 mesos en vaixells i hotels de primera 
classe que el duu als Estats Units i Europa. A la península ibèrica, 
Antoni visita els productors de suro portuguesos, les oficines dels 
seus socis a Sevilla i estableix contactes a Sant Feliu de Guíxols, 
que més endavant fructificaran amb l’obertura d’una delegació co-
mercial el 1895. Durant la seva estada a Catalunya, Antoni presenta 
la núvia als familiars i aquesta queda embarassada per primer cop. 
La parella tindrà sis fills: Tony, Francisca, Ines, Lionel, Jaime i 
Patricia, els quals estudiaran en escoles d’elit –els nois al Xavier 
College i les noies a Genazzano. El 1895, el seu germà Francesc 
va enviar-los el seu fill Antonet perquè estudiés a Austràlia. Ell el 
correspondrà, el 1906, deixant-hi Jaime intern al col·legi Valldemia 
de Mataró. 

Mentrestant, 1892 la família es trasllada a Melbourne i Antoni 
funda l’empresa A. San Miguel & Company Cork Merchants and 
Importers, que captarà nous inversors i ampliarà el catàleg de 
productes, amb filials a Nova Zelanda i representants a Londres, 
Hamburg, Nova York i Sydney. Proliferen, a partir de llavors, els vi-
atges de negocis a Espanya, però també els de plaer i els relacionats 
amb motius de salut. El 1896, porta el seu fill Tony a Barcelona per 
tractar-li una fractura al braç, i el 1898 tota la família –amb criada 
i dida incloses– viatja a Europa, amb parades a Alella i Sevilla. En 
aquesta ciutat neix, el juny de 1900, la seva filla Patricia, per la qual 
cosa romanen tres anys a Espanya mentre el pare va i ve fins a la 
seva mort, el 1919. La seva vídua restarà com a administradora de 
les seves empreses fins al seu decés, el 1948, als 85 anys.

Entremig, el 1921, el menor dels San Miguel, Jaime, va marxar a 
formar-se uns mesos a la factoria de General Motors a Detroit. Des-
prés de Vancouver, Chicago, Nova York, Londres i París, va visitar 
al seu cosí Agàpit a Alella, quinze anys després de la seva estada a 
cal Farran per anar als maristes. L’abril de 1929 es va produir una 
nova visita de la matriarca i les seves filles Ines i Patricia. Aquella 
seria l’última trobada amb un San Miguel fins al viatge de Dolores 
de l’any 1973. Dolores és filla de Jaime i néta, per tant, d’Antoni, el 
fundador de la nissaga a Austràlia. 

Els repatriats
La primera alellenca repatriada amb caràcter definitiu va ser Te-
resa Parer Xicola, que va morir a Alella el 1879 a l’edat de 42 anys, 

Retrat de Joan Duran Font a la seva 
arribada al port australià de Fremantle, 
el 1895. Font: Jordi Ribas Duran.

Antoni Sanmiquel , al centre, amb la seva esposa Rebecca [Birdie] 
Albon i els seus fills: Tony, Jaime, Francisca, Lionel, Ines i Patricia, c. 
1910-1915. Font: The Catalan Footprint in Australia.
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mentre que el seu marit, Francesc Rovira, i els seus tres fills, Jau-
me, Francesc i Eulàlia, van restar a Austràlia. 

Pels volts de 1890, els macips del Maresme frisaven per llau-
rar-se un futur lluny de la misèria que trobaven a casa. D’Austràlia 
no sols arribaven notícies etèries de la bona fortuna d’aquells que 
havien marxat abans que ells, sinó que fins i tot un càrrec públic 
d’aquell país, com l’alcalde de Bendigo John Carolin, havia vingut 
a enrolar pagesos per treballar als camps de White Hills. Josep 
Ferrer i Guàrdia de cal Boter, aleshores masover de can Boi, era 
un dels seus emissaris. En Pepet de cal Vell també en feia propa-
ganda. Va ser ell qui va inflar el cap a Joan Duran Font, un nano 
que el 1895, a quinze anys d’edat, va canviar els cèntims que havia 
fet jugant a les bales i venent fems per un passatge a Melbourne. 
El seu nét, Jordi Ribas, explica que “va partir en companyia d’un 
conegut o parent que tornava cap allà”. Passat un temps hi van a 
trobar-lo els germans Tomàs, Joan i Pere Giralt Garriga, fills del 
sabater del poble.19 

Amb en Tom, en Johnny va fregar plats a Fremantle, Brisbane, 
Adelaida i Melbourne abans d’obrir el seu propi restaurant “de baix 
preu”, anomenat Giralt Thos & Co. a Perth, el 1901. Dos anys des-
prés van liquidar el negoci i va tornar a Alella a trobar la promesa, 
l’Antonieta Aymar Arenas, amb la nacionalitat britànica i 100.000 
pessetes sota el braç.

Per la seva part, el 1900 en Tom va esposar Hanne Catherine 
Mayne. Va ser “un matrimoni desgraciat”, amb alcohol, maltracta-
ments, relacions interposades i un parell de fills: un de mort al poc 
de nàixer, enterrat al cementiri de Kalgoorlie, i una nena nascuda 
el 1901, Mary Hannah. Poc després, Tom va abandonar la dona i 
va tornar a Barcelona amb la nena. Reunits de nou, els dos amics 
van invertir els estalvis a “posar una fabrica de gènere de punt 

interior, però l’empresa va resultar un fracàs”. Ribas explica que 
el seu avi “es va tornar pobre, però questa vegada amb dona i dos 
fills per mantenir”. En canvi, en Tom va retirar el capital a temps 
i va arrendar el restaurant del baixador del tren que hi havia a la 
cruïlla del carrer d’Aragó amb el passeig de Gràcia. En Joan es va 
haver de reinventar. El 1908 va ser nomenat regidor i alcalde, les 
dues coses, fins a mitjan 1909 i aquell mateix any va comprar el 
forn de la Riera a l’Antoni Vila, ja que “havia après l’ofici a Austràlia 
fent d’ajudant al forn d’un emigrant de Premià”. A l’establiment 
també hi tenia una mica de botiga on venia gra, farratges, adobs, 
llavors i fertilitzants.

Segons les llistes d’embarcament, Tom Giralt podria haver tor-
nat el 1930 a Austràlia,20 on anys enrere hauria deixat un tercer 
fill anomenat John James i un nét, Leslie Thomas, nascut el 1929. 
Convertit en galerista d’art, Leslie va visitar Alella durant la dècada 
de 1980, quan l’avi ja era mort, per retrobar l’origen de les seves 
arrels a Margaret River, Perth. 

L’any 1920, Joan Codina i Rosa Cabús van tornar a Montgat amb 
les seves filles, Nieves i Lola, per instal·lar-se a ca l’Antonet, però 
la inestabilitat política del moment i diversos problemes familiars 
van obligar-los a retornar a Austràlia tres anys més tard. 

Per les mateixes dates van tornar també a Alella Carles Do-
mingo i la seva esposa Carlota, amb la seva filla: més coneguda 
com “la senyora Carolina”. El 1964 va rebre la visita del seu parent 
australià Brian Fitt i el 1973 la va ensopegar per pur atzar Dolores 
San Miguel. Aleshores, tenia 88 anys i gastava un “anglès perfecte”. 
Li va explicar que havia viscut a Melbourne 50 anys abans i que 
encara tenia la germana, Carlotta Sands, a Surrey Hills.

Ara és ella, Dolores, qui l’ha substituïda i l’última australiana 
que ha fet el camí de tornada. 
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NOTES:
1. Les dates de naixement dels germans Parer no estan ben consig-

nades. A Josep el considera nat el 1841 (14 anys) i per això identifica 
erròniament Esteve com el germà gran. 

2. CASALS, JOSEPHINE. ‘Catalan pioneers in Victoria, Australia’, 1988. 
Recurs en línia.  

3. LLOPIS RUIZ, R. ‘Una colonia catalana en Australia’, a El Noticiero 

Universal. Barcelona, 09/09/1889. 
4. La versió recollida el 1887 pel diari Ilustrated Australian News 

difereix en aquest punt: “In the year 1852 Joseph left home and went 

to Monte Video, where he commenced business and was joined by 

Francis in 1853”.

5. LLOPIS RUIZ, R. Op. cit. L’article informa que “últimamente, los 

hermanos Parer adquirieron un terreno de 200 hectáreas, en el que 

fundan una nueva ciudad. Parerville, que así se llama, cuenta ya con 

35 casas, en las que se albergan 142 habitantes” i destaca que “el valor 

de los terrenos comprados en las afueras, junto con el de las fincas 

urbanas que poseen en Melbourne los hermanos Parer, Marcos Clota, 

Barbeta y Rovíra, Esteban Morell, de Tarragona, y otros, asciende á 

más de doce millones de duros”.

6. Originalment, el restaurant s’anomenava Victoria. En adquirir-lo, 
els germans Parer van canviar-li el nom en honor del general liberal Bal-
domero Espartero, Duc de la Victòria, “al que profesaba el padre de los 

señores Parer verdadera adoración”. El 1875 van comprar el restaurant 
Temple of Pomona i van ajuntar-lo a l’hotel. El negoci va adoptar llavors 
el nom de Parer’s Brothers. El 1885 en van ampliar la capacitat amb la 
construcció de 46 habitacions més.

7. Esteve, Joan i Felip van comprar el 1886 el Nissen’s Café al carrer 
Bourke i el van transformar en el Parer’s Crystal Cafe, que va funcionar 
fins a 1950. Tenia capacitat per a 685 hostes i donava feina a 77 empleats. 
Cada dia es consumien dues tones de carn, 700 llesques de pa i 160 quilos 
de mantega, amb una provisió setmanal d’aliments de 18 tones. 

8. Els primers anys, The Duke obria al públic de cinc del matí a dues de 
la matinada i els germans Parer dormien sobre les taules del restaurant.

9. El registre d’entrada al país registra l’arribada de Josep Pareras 
el gener de 1902 a bord del vaixell Australien, procedent de Marsella. 

10. Del primer matrimoni va tenir set fills: Marie (anomenada Minnie, 
el 1863-1948) James (1864-1936), Albert (que va morir de petit, 1866-1868), 
Frederick (1868-1907), Alfonso (1870-1951), Charles (1872) i Manuel Claud 

(1874). Del segon enllaç va tenir una filla: Agnes (anomenada Alice, el 
1882).

11. Del primer matrimoni va tenir dos fills –Frank (1871) i Mary (1873)– 
i sis del segon: Joseph (1881), Philip (1883), Teresa (1892), Henrietta (1894), 
Stephen (1897) i Mercedes (1901). Josefa era filla del constructor i alcalde 
d’Alella, Josep Clota Arenas.

12. Aleshores, Box Hill era un suburbi rural situat a 15 km de Melbour-
ne amb fruiters i vinyes. Segons el cens de 1871, hi residien 154 persones 
en diverses granges.

13. El llibre Alella, recull d’imatges, editat per l’Associació Cultural 
Revista Alella el 1991, n’erra la filiació en afirmar que “Antoni Bernades 
Aymar s’havia casat amb la Lola, la filla del molí de can Sors”, però hi 
aporta altra informació suplementària: “Morta ella sense deixar descen-
dència, Antoni es va tornar a casar a Melbourne, amb una irlandesa que 
li va donar quatre fills”.

14. Joan Parer Xicola es va casar dos cops. Primer amb Teresa Bur-
gès, de qui tingué cinc fills –Paul (1879), Isidro (1881), Joan Ignasi (1882), 
Josephine (1883) i Marieta (1885)–, i en segones núpcies amb Francesca 
Ros [Ross], amb qui en tingué quatre més: Inés (1896), Marcus (1900) i 
les bessones Patricia i Carmen (1906).

15. Disposem d’una llista amb la seva localització confegida per Lola 
Waring, descendent dels Sans de Montgat, en què Marc Clota apareix 
precedit de Manuel Claud Parer, el setè fill de Josep, mort albat als 5 
mesos de vida el 26 de novembre de 1874, i de Caroline Parer, morta el 
20 d’agost de 1875 a 32 anys, de qui no hem pogut establir-ne la filiació.  

16. MC DONALD, NEIL. Kokoda front line, 2012.
17. L’hotel havia obert les seves portes el 1879 sense gaire èxit perquè 

no s’hi servia alcohol. Sanmiquel en reformula la proposta i en reté la 
propietat fins al 1888. L’establiment excel·lia per la decoració (mobiliari 
de roure, jocs de miralls, estàtues de bronze, taules i motius orientalit-
zants...) i pels espais reservats, per separat, per a homes i dones (billar, 
sala de lectura i de fumadors...).     

18. SAN MIGUEL, DOLORES. The secret love letters. A family history. 

Melbourne, 2014.
19. Joan Giralt es va casar amb un dona anomenada Marguerite i 

va tenir almenys una filla, Josephine, amb les quals va visitar Espanya 
l’any 1930. 

20. Tom Giralt hauria arribat a Fremantle el 16 de setembre a bord de 
l’Ormonde, procedent de Gibraltar.
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M. MERCÈ COMPTE-BARCELÓ
quest article 
tracta sobre 
la v ida de 
Josep Fer-
rer i Guàr-

dia, fill gran d’uns agri-
cultors d’Alella, i sobre el 
periple de les seves vivèn-
cies professionals. Primer, 
des d’Alella viatja fins a 
Austràlia, on triomfa com 
a agricultor especialitzat 
i on és honorat amb una 
medalla d’or que li entrega 
el mateix ministre d’Agri-
cultura d’Austràlia. Viatja 
una altra vegada quan el 
seu germà li sol·licita que 
torni a casa. Davant de la 
petició d’aquest germà es 
fa càrrec del mas històric 
de Can Matas a Montgat. 
Posteriorment als fets de 
la Setmana Tràgica del 
1909, un nou trasllat el por-
tarà fins a Llançà, aquesta 
vegada definitivament; allà 
adquireix una casa pairal 
històrica provinent d’una 
família noble rossellonesa, 
els Cremadells. En aques-
tes terres consolida la seva 
especialització en el cultiu 
de fruiters, horta i flors, en 
especial el de clavells.

Introducció
Si parlem de la història 
del cultiu del clavell a 
Catalunya, sense deixar de banda els molts cultivadors que hi 
ha hagut, no podem oblidar la petita i a la vegada gran història 
de Josep Ferrer i Guàrdia, a qui deien Pepet.

Un dels objectius del grup Jardins i Jardiners és valorar, divul-
gar i preservar la història dels jardins i jardiners de casa nostra. 

Per dur a terme aquesta 
tasca, fem estudis i cer-
ques que ens permetin 
sumar coneixement, a 
banda de recopilar in-
formació ja existent. És 
arran d’aquestes cerques 
que vàrem trobar un arti-
cle del 1929 prou interes-
sant intitulat «Un culti-
vador de clavells català». 
Aquest títol ens va cridar 
l’atenció i més quan situa 
el lloc d’aquest cultivador 
a Llançà, terra allunyada 
del Maresme on sempre 
s’ha situat l’epicentre del 
cultiu d’aquesta flor.

L’article en qüestió 
fou publicat a la revista 
El Mirador (Pons, 1929) 
i dóna fe d’una visita que 
el cronista féu el mes 
de juliol del mateix any 
al senyor Josep Ferrer i 
Guàrdia de Llançà acom-
panyat d’un amic comú 
de Figueres per tal de 
visitar el seu magnífic 
cultiu de clavells.

El motiu d’aquesta vi-
sita fou l’interès d’entre-
vistar aquest cultivador 
de clavells especialitzat i 
establert des de feia poc, 
ara sabem que des del 
1911, a Llançà. Després 
d’un periple personal i 
professional que el portà 
a desenvolupar la seva 

activitat agrària, primer a Alella, d’on era originari, i posterior-
ment a Austràlia, on va viure amb la seva família uns quants anys, 
l’any 1900 retorna i s’estableix a Montgat i, d’allà, a la població 
empordanesa de Llançà «a posar fruit dels seus treballs, el seu 
Art, a la nostra terra» (Pons, 1929).

Josep Ferrer i Guàrdia, l’heroi 
de Bendigo
Un dels germans de Francesc Ferrer i Guàrdia va excel·lir com a horticultor i floricultor 
en diverses etapes de la seva vida al Maresme, Austràlia i l’Empordà

L’article que a continuació llegireu va ser publicat sota el títol de: D’ALELLA A AUSTRÀLIA I DELS ANTÍPODES A LLANÇÀ: JOSEP FERRER I 
GUÀRDIA , UN CULTIVADOR DE CLAVELLS CATALÀ, originariament als Quaderns Agraris (Institució Catalana d’Estudis Agraris), núm. 41 
(desembre 2016) 1.

Figura 1. Fotografia de Josep Ferrer i Guàrdia (Alella, 1857 - Llançà, 1930). 
Font: Arxiu familiar.
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Els orígens
Josep Ferrer i Guàrdia és el fill gran d’una família de pagesos 
benestants d’Alella, de Jaume Ferrer i Maria Àngels Guàrdia, 
l’hereu del Mas Boter. De  la prole de fills i filles, les fonts n’es-
menten catorze en total, ell fou el primer. De tots els germans, 
el més conegut és Francesc Ferrer i Guàrdia, perquè és el fun-
dador de l’Escola Moderna i pels malaurats fets que l’aboca-ren 
a la mort després de la Setmana Tràgica del 1909. Volem treure 
Josep de l’ombra de Francesc, i fer valer la seva valuosa tasca 
de cultivador experimentat.

Per les fonts consultades, coneixem que Josep neix a Alella el 
3 d’abril del 1857, i que el 1889 consta com a masover, junt amb 
la seva dona, Maria Fontcuberta i Colomer, del Mas Boi d’Alella 
(Costa, 2016). Destaca com a agricultor pels seus assajos en les 
tècniques de regadiu eficients que convertiren la finca, a banda 
d’una explotació agrícola intensiva, en un admirat jardí, tal com 
descriu un significatiu fragment de l’article de La Vanguardia 
del 1892 i del qual es desprèn una manera de fer singular en el 
cultiu de fruiters, horta i també de la floricultura:

¿Se acuerda usted, amigo Sánchez Ortiz, de las visitas que 
hacíamos años atrás á la quinta de nuestro común amigo don 
Santiago Boy, situada en la riera de Alella? Aquel pequeño 
trozo de tierra era un verdadero paraíso, con sus naranjales 
exhuberantes de fruto, con sus parterres alfombrados de 
violetas, con sus perales adosados á las paredes con sus 
millares de rosales plantados por do quiera, incluso unos 
pequeños cajones llenos de tierra que coronaban los muros 
de cierre de la finca. Y los reyes de aquel edén eran el colono 
y su mujer. Ellos solos lo cuidaban y acicalaban sin ayuda 
de nadie más.

La verdad es que no he conocido hombre más ingenioso 
que el tal colono, en Pepet, á quien los árboles con sus frutas 
y las plantas todas con los perfumes de sus flores parecían 
agradecer los cuidados exquisitos que les prodigaba.

¿Se acuerda usted de 
aquel sistema de riego es-
pecial muy superior al que 
emplearon los árabes? De 
un gran algibe situado en 
la parte superior de la finca 
partían distintos regueros 
y algunas cañerías de plo-
mo: los primeras iban á pa-
rar á los naranjos y demás 
frutales, las segundas á 
los parterres de flores. De 
modo que el riego se hacía 
automáticamente por me-
dio de un juego de espitas. 
Y lo más singular era que el 
agua destinada á las flores, 
caía sobre ellas, como llu-
via del cielo, por un proce-
dimiento tan sencillo como 
ingenioso.

En Pepet se esponja-
ba enseñándonos todo 
aquello, y contándonos los 
magníficos resultados que 
le reportaba su trabajo. Si 
toda la tierra susceptible 
de cultivo estuviera tan 
bien atendida cual la finca 

del señor Boy el mundo nadaría en la abundancia. Aquella 
más que el cultivo intenso era el cultivo intensísimo.

Un día me dijo el amigo Boy:
—¿Sabes en Pepet Ferrer? Ayer precisamente marchó á 

Australia.
¿Por qué será que Alella, ese pintoresco pueblecillo de 

nuestra costa levantina dé á aquel remoto continente un nú-
mero tan grande de inmigrantes? Vaya usted á saberlo. Allá se 
fué en Pepet con su mujer, y de Australia regresó, no hará un 
año todavía. Me lo encontré un día en la Rambla y me saludó 
muy afectuoso, sin que de momento le reconociera. Natu-
ralmente, por el traje que vestía y por la barba que se había 
dejado crecer, era otro hombre. Hablóme suscintamente de 
sus negocios, que le marchaban viento en popa y de sus vastos 
proyectos. Conocía bien aquel terreno, y había venido aquí al 
objeto de llevarse semillas, planteles, aperos y trabajadores.

—Lo quiero todo de aquí — me dijo.
Y partió de nuevo, y hoy los periódicos de Australia tribu-

tan grandes elogios á ese innovador de la jardinería y de la 
horticultura, que ha sabido transformar en amenos jardines 
terrenos mineros aluviales antes completamente abando-
nados, haciendo en el país una verdadera revolución. José 
Ferrer es hoy el héroe de Bendigo, donde se halla establecido. 
Todo el mundo habla allí con entusiasmo de sus frutales, 
de sus viñedos y de sus huertas, donde se dan durante toda 
el año las más codiciadas frutas que antes se importaban 
de Europa. Por lo que consignan los periódicos, veo que 
no ha hecho otra cosa que aplicar en Australia los mismos 
procedimientos que seguía en Alella: el mismo sistema de 
riego; los mismos cuidados para obtener cosechas primeri-
zas, resguardando á las plantas de los rigores del invierno.

¿No vale la pena, amigo Sánchez Ortiz, de dedicar un 
cariñoso recuerdo á este laborioso hijo de nuestra tierra, 
ya que tanto la honra con su inteligente trabajo, en aquellas 
remotas regiones?
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Figura 2. La família Ferrer i Guàrdia a Bendigo, amb els dos germans: Josep, assegut al costat de la seva 
esposa amb el petit Lleó, i Francesc, assegut entre les seves dues filles Trini i Paz, amb els treballadors 
dempeus. Any 1897 Font: Arxiu familiar.



3434

DOSSIER

El viatge i l’estada a Austràlia
L’any 1891, ell i la seva esposa embarquen des de Marsella en el 
vapor Yarra direcció a Melbourne, al sud d’Austràlia. És més 
que probable que, seguint les passes d’altres conciutadans d’Ale-
lla, com és el cas dels Parer2 que buscaven noves oportunitats, 
amb la creixent demanda de tomàquet en aquelles contrades, 
es veiessin amb ànims de provar sort també a Austràlia, con-
cretament a Bendigo, ciutat situada a 165 quilòmetres al nord 
de Melbourne.

L’article precedent ens fa saber que sorprenentment en Pepet 
va tornar a Barcelona poc després de partir per obtenir llavors, 
planters i també treballadors, tot de casa, per portar a Austrà-
lia, on ja havia obtingut reconeixement per la innovació tant 
en jardineria com en horticultura; va ser un revolucionari de la 
matèria. Tant fou així que al cap de molt poc temps aconsegueix 
obtenir suficient producció pròpia dels cultius i ja no depèn d’im-
portació europea (La Vanguardia, 11 de desembre del 1892).

Aquesta importació d’homes i planters cap a Austràlia la 
recull el Bendigo Advertiser del 3 d’agost del 1892 (Costa, 2016), 
que confirma la seva arribada en el tren de dos quarts de cinc de 
la tarda anterior a l’estació de Melbourne i en fa notícia:

Ahir a la tarda, en el tren de dos quarts de cinc de Melbour-
ne, varen arribar a Bendigo diversos espanyols contractats 
pel regidor J. P. Carolin per treballar als seus horts i vinyes 
a White Hills. Ja fa un temps el senyor Carolin, interessat a 
aconseguir les darreres tècniques de cultiu de fruites, etc. 
va enviar el senyor Josep Ferrer a Espanya, amb la intenció 
de contractar gent per venir a treballar en la seva propietat 
amb la mateixa tècnica utilitzada al Continent. El grup està 
format per sis homes i dues dones. [...] El resultat de la seva 
feina serà observat amb gran interès.

L’èxit en el seu sistema de regadiu i cultiu fa que ben aviat opti 
per comprar terres, i crea la seva pròpia granja el 1894. Ja el 
1897, al cap de tan sols tres anys, apareixen anuncis dels seus 
productes, i el cultiu del tomàquet és ben elogiat a la premsa 
local, fet que es constata en un article publicat al periòdic de 
Melbourne The Argus el 1898 (Costa, 2016): 

Els secrets de l’èxit del senyor Ferrer sembla que són: en 

primer lloc, l’abonament a fons, en segon lloc, un reg per-
fecte, en tercer lloc, la utilització de cada metre de terreny 
disponible i, finalment, l’atenció a mantenir l’hort lliure de 
males herbes.

Aviat necessitarà més personal, fet que el fa recórrer de nou als 
jornalers de la seva terra.

La bona estada a Bendigo s’enregistra amb la fotografia fa-
miliar feta el 1897 (figura 2), en què apareixen les dues filles de 
Francesc, la Trinidad i la Paz, que llavors viuen a casa del seu 
oncle, en Francesc, que hi està de visita, i el llavors benjamí de 
la família, Josep Lleó Ferrer i Fontcuberta, de menys d’un any, 
acompanyats dels treballadors de les seves finques (Ferrer i 
Plujà, 2006).

A Bendigo aconsegueix un bon èxit empresarial amb el tomà-
quet i, pel que fa al cultiu del clavell, és també molt reconegut el 
seu nom tant a revistes del país com de l’estranger. 

Com a mostra de la gran estima que li tenen a Austràlia, cal 
remarcar la medalla d’or del país que rep en mans del ministre 
d’Agricultura i que van fer encunyar els seus empleats, en què 
consta la inscripció següent: «To J. Ferrer Esq. –From His em-
ployees– Kerang Oct-31-1900», que traduït significa: «Al senyor 
J. Ferrer, dels seus obrers» (Pons, 1929). 

El retorn a Alella
No tenim més notícies provinents d’Austràlia més enllà del 1900. 
Aquesta data coincideix amb el seu retorn al Maresme, quan el 
reclama el seu germà, que el necessita a prop per a estar més 
lliure per a poder desenvolupar les seves tasques pedagògiques, 
ja que el 1901 fundaria l’Escola Moderna. A partir del 1903, Josep 
es fa càrrec d’un nou mas i d’uns terrenys adquirits el mateix 
any pel seu germà Francesc per a la família.

Aquest nou mas provenia d’una antiga i històrica finca, Can 
Miquel Matas de Montgat, possiblement construïda cap al final 
del segle XVII i principi del segle XIX per l’antiga família Matas, 
de la qual es té constància des del 1305 (Chimisanas, 2016). En el 
moment de la compra de la casa se li canvia el nom històric pel 
de Mas Germinal, nom pel qual serà coneguda a partir de llavors. 
La casa, que pertany a Francesc fins a la seva mort,3 l’hereta en 
Pepet, el qual la ven l’any 1922.4 Lamentablement, la història 
d’aquest mas queda esborrada quan s’enderroca al principi dels 
anys vuitanta del segle xx perquè estava en un estat ruïnós

Figura 4. La casa a la finca agrícola de Bendigo amb treballadors. 
Font: Arxiu familiar.

Figura 3. Fotografia dels treballadors de la finca de Josep Ferrer i Guàrdia 
a Bendigo, amb ell i la seva esposa al centre. Font: Arxiu familiar.
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Llançà, la destinació final
De les conseqüències dels fets del 1909, tota la família patí re-
presàlies i fou desterrada a Terol, a Alcanyís, excepte Josep Lleó 
Ferrer, que no es trobava al mas en el moment de la detenció i 
aconseguí d’anar a viure a casa d’un amic impressor de Barcelona 
a l’espera que les coses tornessin al seu lloc.5 En retornar a la 
casa familiar, al Maresme, comarca de tendència conservadora 
i clerical, se li va fer difícil l’adaptació, que va derivar en dificul-
tats per a continuar el negoci productiu. Això comportà que amb 
gran dolor es decidís a abandonar el Mas Germinal i afrontar el 
trasllat a una terra més propícia, acollidora i oberta a idees repu-
blicanes i federals com és l’Empordà. Un lloc que alhora garantís 
una terra fèrtil i amb oportunitats de desenvolupament agrari. 
El lloc escollit seria Llançà, on segurament tenia coneixences a 
causa de negocis agrícoles anteriors des del Maresme.

 L’arribada a Llançà s’estima, segons fonts familiars, cap al 
1911 i, de resultes de la venda de propietats, adquiriren terres i 
de nou un mas històric, aquest cop pertanyents des del 1553 a 
una família noble empordanesa, els Cremadells (Plujà, 2010).

Els Cremadells d’origen rossellonès arriben a Llançà per in-
terès comercial a causa de la vinya. Habitaven una gran casa 
pairal al carrer de la Creu, número 11, amb cellers i quadra, un 
mas amb aires senyorials que tenia una gran sala central amb 
llar de foc de marbre blanc i una biblioteca molt interessant i 
luxosa. Els Cremadells el 1911, a causa dels efectes de la fil·loxera 

i de la manca de producció vitivinícola, es venen les propietats i 
és llavors que passa a mans de Josep Ferrer i Guàrdia. En Pepet 
gaudí d’aquest magnífic casal on va fruir dels mobles antics i de 
la biblioteca, que es va convertir en un vertader santuari per a la 
família. És comprensible que aquesta nova casa la rebategessin 
amb tot honor com «Mas Germinal».

El casal pertany a la família fins als anys setanta, quan la 
seva jove llançanenca, la Sra. Conxita Olivet i Salleras, vídua 
del primogènit Josep Lleó, vengué la casa al conegut pintor Pepe 
Martínez Lozano, la qual va ser des d’aquell moment el seu co-
negut estudi.

Tornant al cultiu, bo i de nou, inicien el negoci familiar tre-
ballant terres d’horta i fruiters amb una dedicació especial a 
la floricultura. No descuida el coneixement que té de Llançà 
com a productora vitivinícola, fins al punt que funda una nova 
empresa, la fàbrica d’alcohol, una destil·leria. Així és que el 21 
d’octubre del 1912 es constitueix la societat conjunta de Josep 
Ferrer i Guàrdia de Llançà amb Josep Soler i Calatayud i Fran-
cisco Granada i Pons de Barcelona, i amb participació de les 
germanes Dolors i Júlia Pecareu Soy, també de Llançà (Ferrer i 
Plujà, 2006). Malauradament, l’empresa no rendí suficientment 
i fou liquidada el 30 d’abril del 1915, data des de la qual podem 
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Figura 5. Mas Germinal, a Montgat. Font: Fundació Ferrer i Guàrdia.

Figura 7. Menjador del Mas Germinal amb els fills i un treballador. Any 
1909. Font: Fundació Ferrer i Guàrdia. 

Figura 6. La família de Josep Ferrer i Guàrdia al Mas Germinal de 
Montgat. D’esquerra a dreta: Eulalia Colomer, mare de Maria 
Fontcuberta; Maria Fontcuberta, esposa de Josep Ferrer i Guàrdia; 
en primer terme, Alba Ferrer, i al seu darrere, Lleó Ferrer, fills de 
Josep i Maria, i Josep Ferrer i Guàrdia. La identitat del senyor que hi 
ha dempeus es desconeix. Font: Arxu familiar.
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afirmar que Josep Ferrer es dedica exclusivament i intensiva-
ment a les seves terres i als seus cultius.

És gràcies a la memòria de la seva néta, Elena Ferrer i Olivet, 
que coneixem l’activitat frenètica d’en Pepet, les anades i vingu-
des per la comarca per a anar als mercats, i també la plantació 
de «clavells admirables». I és gràcies a la transmissió oral i a la 
del seu besnét, el senyor Antoni Miguel Ferrer, que sabem que 
visitava assíduament mercats per a la venda de la seva producció 
floral, els de Portbou i Perpinyà.

No podem deixar d’esmentar la citació de Josep Pla al seu 
Quadern gris del 24 d’abril del 1918, en què, a banda d’elogiar el 
cultiu del clavell, revela que fou també creador de roses, aspecte 
altament interessant, per la qual cosa seria bo d’engegar estudis 
en el camp del roserisme.

Un fragment del Quadern gris diu així:

Després de la revolució de l’any 9 s’establí a Llançà un ger-
mà de Ferrer Guàrdia. Era un home plàcid, que portava una 
gran barba blanca, anarquista bucòlic, horticultor i jardiner 
molt expert, creador de meravelloses roses. Hi arribà a tenir 
molts amics. El seu anarquisme idíl·lic i bonari, basat en la 

generositat i la fraternitat universal, enganxà sobretot en 
l’esperit d’aquest tipus d’empordanès solitari i individualista, 
conreador de l’hort, l’olivar i la vinya, afeccionat als terrenys 
magres i reculats situats entre el cel i la terra. L’anaven a 
veure, l’escoltaven embadalits. Home discret, interessat a 
fer la mínima quantitat de soroll possible, els seus deixebles 
resultaven també discrets.

Costa molt glossar la figura de Josep Ferrer i Guàrdia. Moltes 
dades de la seva història no han quedat escrites i no podem 
disposar dels seus diaris d’anotacions. Hauria estat una bona 
aportació preservar aquest llegat i transmetre’l. Com en molts al-
tres casos, el coneixement és oral i s’ha perdut irremeiablement.

Hem d’imaginar el preciós contrast a Llançà entre el con-
reu tradicional de vinya i olivera i unes extensions florides de 
clavells, roses, dàlies i tulipes. Un jardí amb 300.000 clavells de 
totes les varietats —clavellines, clavells, reventons—, instal-
lacions que eren admirades pels professionals del gremi, i on 
sovint en Pepet rebia la visita d’entitats culturals o escolars. Allà 
és possible que es fes ressò de les teories i dels experiments de 
l’eminent botànic hindú Jagdish Chandra Bose, que en aquells 
anys parlava, entre altres coses, de l’espiritualitat de les plantes 
(Gran, 2016). 

L’article d’Àngel Pons del 1929, redactat a partir de la visita 
que va fer a Llançà per conèixer Josep Ferrer i la seva producció, 
ens descriu la visió sorprenent que el copsa a la mateixa estació 
del tren: una gran estesa de clavells que ocupen unes 7 vessanes 
(unitat de mesura emprada en terres gironines, cadascuna de les 
quals equival a més de 2.000 m2). Josep Ferrer, en la seva vida 
vocacional del cultiu del clavell, sabem que s’especialitzà gràcies 
a llargs estudis i pràctiques en la millora de les espècies fins a 
obtenir-ne de noves.

També hem descobert que li agradava «[...] jugar amb les idees 
i batejar les coses i els clavells amb noms evocadors: Germinal, 
Acràcia, Bakunin, etc.» (Llorenç, 1937), noms que diuen molt i que 
lamentablement també hem perdut. 

Cal destacar un fet ben curiós i excepcional: a més a més dels 
clavells que l’autor de l’article va poder admirar aquell juliol del 
1929, entre els quals n’hi havia de creació pròpia, que eren de color 
blanc gardènia i blanc rosa, hi havia uns clavells que acabaven de 
rebre de Rússia, tramesos per la família de Lleó Tolstoi —amb la 
qual mantingué una llarga i sòlida amistat—, per a garantir-ne la 

Figura 8. Treballadors de la destil·leria de Llançà amb Josep Ferrer i 
Guàrdia al centre i el seu fill Lleó al seu costat, a la dreta. Entre 1912 i 
1915. Font: Arxiu familiar.

Figura 9. Extens camp de clavells de la família Ferrer a Llançà. 
Anys vint. Font: Arxiu familiar.

Figura 10. Josep Ferrer i Guàrdia amb la seva família cuidant clavells. 
Any 1929. Font: Pons, 1929.
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supervivència després de la mort de l’escriptor i per tal que Ferrer 
i Guàrdia en fos el continuador i tingués cura del conreu dels seus 
estimats clavells. Varen poder gaudir d’uns ufanosos clavells de co-
lor blanc vellutat, molt perfumats i que, segons paraules del mateix 
Ferrer, donaven uns magnífics resultats. Així doncs, queda cons-
tatat que una part de la col·lecció de clavells del formós jardí de 
Tolstoi acabà arrelant a Llançà gràcies a les mans i al coneixement 
d’en Pepet, jardí situat a una casa anomenada Yásnaia Poliana, que 
traduït del rus seria: ‘clar del bosc on neixen les flors’ (Gran, 2016).

Al llarg del temps, la producció de clavells també fou comple-
mentada amb la compra de flor tallada del Maresme per a donar 
sortida a la demanda. 

Un fet excepcional per a entendre la magnitud del seu conei-
xement fou que, a banda de la floricultura, dels cultius de fruiters 
i d’horta, sobresortí també en les conegudes maduixes Victòria 
(Boletín de la Cámara Agrícola del Ampurdán, 1925) molt valo-
rades en aquell temps, i que per tal de garantir-ne la distribució, 
creà una xarxa de distribució extensa i eficient per tota la comarca.

El 20 de juny del 1930 en Pepet mor a Llançà. Reproduïm 
la glossa escrita 
en la premsa, 
que reforça el 
valor i el reco-
neixement que 
es tenia per la 
seva figura (Pu-

blicacions de la 

Terra, 1930):
En el pas-

sat Juny morí a 
Llansá el cone-
gut republicà Jo-
sep Ferrer Guar-
dia. Home de 
conegudes acti-
vitats agrícoles, 
de les seves hor-
tes n’havia fet un 
doll de producció 
i alhora un gai i 
reproductiu jar-
dí. Dintre aquest 
variat caire, s’ha-

via especialitzat amb la selecció de plantes hortícoles. En el cultiu 
de les flors sobresortí amb els clavells i roses. Descansi en pau, 
com a premi a la seva atrafegada vida.

A partir de llavors, el cultiu fou continuat per Josep Lleó Ferrer 
i Fontcuberta i per Conxita Olivet i Salellas, el seu fill i la seva 
jove, casats el 1921 a Llançà, els quals continuaren dedicats a les 
tasques agrícoles fins a la mort d’en Josep Lleó, quan es va vendre 
la finca, als anys setanta. 
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2. Família emparentada amb el regidor John Paul Carolin de Ben-
digo. p. 43-58

3. Francesc Ferrer i Guàrdia va morir als cinquanta anys, perquè, 
sense cap prova, se’l va acusar d’haver instigat els esdeveniments de la 
Setmana Tràgica de juliol del 1909. Va ser afusellat a Montjuïc, després 
d’un judici sense garanties a càrrec d’un tribunal militar, el 13 d’octubre 
del 1909.

4. La finca fou venuda per Josep Ferrer i Guàrdia a Jaume Sabatés 
Puig, segons escriptura atorgada el 18 d’octubre del 1922 davant el no-
tari de Badalona Mariano Lòpez, i inscrita al Registre de la Propietat 
l’11 de desembre del mateix any. (Dada aportada pel senyor Abelard 
Chimisanas i Julià.)

5. Informació aportada pel Sr. Antoni Miquel Ferrer, besnét de Josep 
Ferrer i Guàrdia, en una entrevista personal.
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Figura 12. Fotografia de Josep Lleó Ferrer i 
Fontcuberta. A principi dels anys vint. Font: 
Arxiu familiar.

Figura 11. Lleó Tolstoi i la seva esposa Sofia al jardí que cultivaven de 
Yásnaia Poliana (Rússia). Anys 1900. Font: Imatge extreta del vídeo 
Leo Tolstoy on Film (1908) - 80th Birthday plus more rare footage, 
https://www.youtube.com/watch?v=oxHr1ku9DGI (minut 7’07”).
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RAMON RUIZ
especial que la Revista Alella dedica als alellencs que 
van anar a Austràlia a finals del segle XIX, és una 
bona oportunitat per recuperar la vella relació epis-
tolar que van establir el meu avi Antoni Bruy Planas i 
el seu germà Ramon, el qual va emigrar a Austràlia de 

ben jovenet. A les cases de pagès, tradicionalment l’hereu conti-
nuava la nissaga i els altres germans havien de guanyar-se la vida 
lluny de casa. La col·lecció es composa de 51 postals signades per 
Ramon Bruy: n’hi ha 43 adreçades al seu germà Antoni; cinc, al 
seu nebot Antoni Bruy Puig; dues, als seus “queridos hermanos”; 
i una, a Ramona Isabel, que era la seva neboda i la meva mare.

Junt amb aquesta correspondència s’han conservat 20 docu-
ments més, gairebé tots postals de la mateixa època adreçades 
també al meu avi, però que apareixen signades per altres remi-
tents que també aporten algunes dades d’interès.

L’avi Antoni
El meu avi Antoni era el primogènit de Pau Bruy i d’Isabel Pla-
nas. Seguint la tradició dels seus avantpassats, va ser tota la 
vida el masover de can Tito Serra, una casa de pagès situada a la 
riera de can Magarola d’Alella. L’avi menava les terres del mas, 
que era propietat del marquès de Barberà i de la Manresana, i 
també les seves pròpies, ja que la família Bruy disposava d’un 
cert patrimoni. 

La família residia a la torre nova de can Tito Serra i utilitza-
va la casa vella –l’antic mas Babau– com a celler per elaborar 
vins que eren venuts a l’engròs. Abans de la Guerra Civil, el 
carro de can Tito Serra baixava a Barcelona i feia el reparto 
del vi als clients de la ciutat, que majoritàriament eren cases 
de menjar. Al mas hi havia unes caves on s’hi feia xampany. A 
Can Tito Serra també s’hi produïa aiguanaf, un licor destil·lat 
de la flor de taronger.

En Ramon de can Tito Serra, 
a la recerca de la prosperitat

A l’esquerra, retrat de Ramon Bruy, de jove. A la dreta, Ramon Bruy i la seva esposa Rosa Lloveras. Rosa era la seva nòvia de tota la vida. 
Es van casar per poders i actuà de testimoni Juan Duran, un altre alellenc que va passar 10 anys a Austràlia.

L’
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A més, el pou de can Tito Serra subministrava aigua potable a 
moltes cases del poble, i el masover de la finca en feia d’admi-
nistrador. En aquest cas, a més de l’aigua del marquès, l’Antoni 
Bruy en venia de pròpia que extreia del pou de can Blai.

50 anys a terra estranya
A la darrera missiva que tenim, Ramon Bruy explica al seu 
germà Antoni que “hoy hace 50 años que salí de Alella para 
Australia”. Com que hi consta 
la data de l’1 de setembre de 
1946, podem deduir que en Ra-
mon va marxar del poble l’any 
1896. Tanmateix, la primera 
de les postals que conservem 
està datada el 14 de febrer de 
1906, per la qual cosa no tenim 
cap notícia dels 10 primers 
anys de l’aventura australiana. 
A partir de llavors, la corres-
pondència es perllongarà per 
espai de quaranta anys.

A través de postals podem 
resseguir la seva vida, la qual, 
més enllà del fet d’emigrar a 
una contrada tan llunyana 
com Austràlia, no sembla que 
fos excessivament emocio-
nant; encara que hem de dir 
que l’estil epistolar de l’època 
era molt formal i no deixava 
espai per a sentiments i pen-
saments gaire profunds. 

La seva va ser la trajectò-
ria d’un home que treballa per 
altri, sobretot en el camp de 
l’hostaleria fent de cambrer. 
Des de Perth, l’any 1906, escri-
ví: “Sabrás que ya he comen-
zado a trabajar, pero no sé si 
será buena casa”. Melbourne, 
1909: “Hoy mismo he empeza-
do a trabajar de camarero 
en el Parer Dakre”. Melbour-
ne, 1912: “Espero que dentro 
poco tiempo te podré dar bu-
enas noticias. Estoy probando 
para entrar de camarero en el 
expreso que va de Sídney a va-
rias partes de Australia, que 
me ganare más bien la vida 
y será mejor para mi salud”. 
Poc a poc va anar estalviant. 
El 1913 “tengo que decirte he 
llegado en la cifra 100 y pico 
libras esterlinas en el banco y 
con las que te dejé hacen 120. 
A ver si este verano puedo po-
ner negocio por mi o sino iré 
ahorrando tanto como pueda y otro día ya veremos lo que haré”. 

Així va ser com, ja en la maduresa, es va casar amb la seva 
promesa de tota la vida, la Rosa Lloveras, de Badalona, i junts 
van muntar un negoci. Melbourne, 1923: “Sabrás que ya tengo 
negocio, no sé aún más o menos lo que me quedará de provecho, 
pero me parece que será mejor que trabajar para los otros, es 

una botica de pescado frito”. Es tractava de seguir estalviant 
per assegurar-se una vellesa còmoda. East Brunswick, 1925: 
“Nosotros seguimos muy bien por ahora con el negocio y si va-
mos prosperando así con pocos años ya tendremos suficiente 
para el retiro”. L’objectiu s’acomplí el 1945: “Aquí paso el día 
cultivando algunas verduras y cuidándome de unas cuantas 
gallinas y también he sembrado unos cuantos árboles frutales 
y así pasamos la vida”.

Pel que fa a l’idioma, constatem que la comunicació entre ger-
mans és fa sempre en castellà. El contingut és molt protocol-
lari i gairebé mai deixen de donar notícia sobre el seu estat de 
salut i d’interessar-se per la de l’altre. Normalment s’acomia-
den enviant records a la resta de familiars. L’espai útil en les 
postals és limitat, i això fa que entre fórmules de salutació i 
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Vista de Sidney.

Carrer de Perth.
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de comiat quedi poc marge per a 
les notícies d’actualitat. Amb tot, 
i gràcies a la continuïtat dels in-
tercanvis, es poden reconstruir a 
grans trets les vides del remitent 
i el destinatari. 

Ressons de guerra
En Ramon esmenta els grans es-
deveniments històrics que li va 
tocar viure, com ara les exposi-
cions universals de Barcelona i 
Austràlia. El 1913 escriu: “Ya veo 
que dentro de dos años tendréis 
exposición en Barcelona que dará 
mucho trabajo que ya conviene a 
todos”. Sobre la Primera Guerra 
Mundial, l’octubre de 1914, mani-
festa: “Me parece que la guerra 
durará mucho tiempo. Los ale-
manes son muy fuertes, pero es-
pero que entre Francia y Rusia, y 
los ingleses les darán una paliza 
que se recordarán toda la vida”. També hi diu la seva sobre 
la proclamació de la República, l’any 1931: “Espero que con 
el Estatuto en Cataluña todo se pondrá mejor y que dentro 
dos o tres años verás que la España será una de las mejores 
naciones del mundo bajo la República española”. O la segona 
gran guerra, el 1945: “Espero que se acabará pronto la guerra 
contra los japoneses y entonces podremos venir más pronto”.

Altres alellencs
De tant en tant, la correspondència cita el nom d’altres com-
patriotes, sobretot alellencs, com Tom Giralt, Eusebi Font, 
Joan Parer, Eusebi i Marc Clota, Francesc Horts, la família 
Sanmiquel, Gabriel Bigas, Joan Rovira i Quimet Sans.

Pel que sabem, en Ramon va tornar almenys dues vegades 
d’Austràlia: el 1907 i el 1922, quan es va reunir amb Rosa Llove-
ras, la seva esposa per poders, per marxar plegats per sempre 
més a Austràlia, on van morir sense descendència. 

Precisament en les darreres 
comunicacions, l’any 1946, en 
Ramon es lamenta de no po-
der tornar a veure la família 
ja que tot és molt car i la guer-
ra dificulta la navegació: “Los 
viajes son por ahora muy ca-
ros y mal servidos, pero creo 
que dentro de unos cuantos 
meses se arreglará”.

Imatges evocadores
Les postals que en Ramon 
envia tant a l’anada com a la 
tornada des del vaixell ma-
teix o des de les escales que 
anava fent, són molt evoca-
dores. En el primer viatge, el 
1907, diu: “Sabrás que esta es 
la última carta que te escribo 
desde Australia, espero ven-
drás esperarme en Marsella 
el día 11 de Junio el nombre 

del vapor es Ortona Orient Line Pacific”. I el segon cop, el 1922, 
explica que és “un viaje muy largo. Hemos pasado 15 días de 
mucha calor; desde Gibraltar a Madrid mandaré un telegrama 
diciéndote cual dia llegaremos en Barcelona para poderme 
recibir”. I a la tornada, en una postal datada a Ismailia, detalla 
que “llegamos a Nápoles muy bien. Fuimos a paseo con otra 
familia española y fuimos a comer en una fonda macarroni a 
la Napolitana y un bisteak con ensalada y vino de la cosecha 
debajo del Vesuvio; salimos de Nápoles con rumbo a Port Said 
con un poco de lluvia”.

Pel que fa als motius representats a les postals, hi predomi-
nen els paisatges urbans de les ciutats on en Ramon va residir: 
Melbourne, Perth, Sidney i altres. També hi ha sis postals en-
viades en ruta des dels vaixells: quatre són vistes dels ports on 
feia escala, i dues reprodueixen l’estampa dels transatlàntics. 
Cap al final de la sèrie hi ha cinc postals adreçades als nebots 
amb acudits gràfics. 

Melbourne, una de les destinacions dels alellencs que van viatjar a Austràlia.

Una postal exòtica: aborígens amb bumerangs.
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De Brull a Bruy
Entre la correspondència conservada i hi ha dues peces que no formen part de la sèrie principal, però que permeten documentar 
el canvi de grafia en l’escriptura del cognom familiar. La primera és una participació de noces de l’any 1900 adreçada al pare 
d’Antoni i Ramon, on podem llegir  “Pau Brull i família”. La segona no té data, però és posterior. Es tracta d’una postal de 
contingut comercial. Està íntegrament escrita en castellà i s’adreça a “Pablo Bruy”. La resta de correspondència és
 tota en castellà i el cognom apareix sempre escrit amb la grafia castellanitzada.

41

L’Ormuz, vaixell en què van viatjar Ramon Bruy i Rosa Lloveras.

Quan escrivia als nebots, Ramon Bruy utilitzava 
postals amb acudits il·lustrats.

Ismailia, al canal de Suez, era una de les etapes del viatge a Austràlia.
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ALBERT ALABAU
a Dolores és una dona curiosa amb una història curi-
osa. Australiana de naixement i alellenca d’adopció, la 
podeu reconèixer passejant pel poble amb en Fonzie, 
el seu gos, nascut també a Austràlia. Viu a prop de 
l’església, i a la terrassa de casa seva hi oneja una 

senyera. Tot no parlar ni entendre el català i xampurrejar una 
mica de castellà, la Dolores té una vida social més activa que la 
majoria dels seus alellencs. La seva història connecta dos mons 
en un encreuament inusual de l’espai-temps propi d’una novel-
la de Gabriel García Márquez –i que m’omple d’emoció quan hi 
penso. Però, qui és la Dolores San Miguel?

Amb només 18 anys, Antoni Santmiquel (després modificat a 
San Miguel) va marxar d’Alella l’any 1870 cap a Austràlia. Després 
de passar més de 8 mesos al mar, es va establir a Sidney, on va fer 
renéixer de les cendres el Coffee Palace, un hotel decadent que 
aviat va esdevenir un referent de l’oci i els negocis, ple de vida. 

D’allà partí cap a Melbourne, on formà una família amb la seva 
dona Rebecca, d’origen britànic, amb la qual tingué 6 fills –3 nois 
i 3 noies– i on aconseguí que el seu cognom adquirís notorietat 
gràcies al seu èxit amb la importació de suro i vi d’Alella. 

Destinació definitiva
Dolores San Miguel, nascuda a Melbourne l’any 1950, va sortir 
d’Austràlia rumb cap a Alella a finals de 2016. Unes hores més 
tard ja estava instal·lada al seu apartament del carrer Balmes. No 
era el primer cop que trepitjava Alella, però sí el definitiu: havia 
vingut per quedar-s’hi i per, com diu ella, “acabar els molts dies 
que em queden per viure amb felicitat plena, a prop de les meves 
arrels”. I és que, segons la Dolores, feia anys que no recordava 
sentir-se tan feliç com ho és ara.

Com ja haureu deduït, la Dolores San Miguel és néta de 
l’Antoni Santmiquel i filla extramatrimonial d’en Jaime San 
Miguel, el tercer dels fills de l’Antoni. De ben petita va ser font 

Dolores San Miguel, australiana 
de naixement i alellenca d’adopció

Dolores San Miguel amb el seu gos, en Fonzie, a la plaça de l’Església. 
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de polèmica dins d’una família molt catòlica, la qual cosa va 
comportar que fos criada i mantinguda al marge d’avis, tiets i 
cosins de vincle parental. Malgrat aquesta separació, el seu pare 
sempre li va parlar dels orígens alellencs de la seva família. A 
mesura que s’anava fent gran, se sentia més atreta per Espanya. 
“El pare parlava castellà i potser català, ho desconec, però 
malauradament mai em va parlar en cap d’aquests idiomes”, 
lamenta la Dolores.

La primera visita a Alella
Quan tenia 21 anys va marxar a viure a Londres seguint l’estela 
de la seva parella, un músic australià. A la capital britànica va 
passar probablement els 3 anys més emocionants de la seva vida, 
en l’avantsala del naixement del moviment punk i gaudint de mo-
ments èpics com la darrera actuació de Bowie com a Ziggy Star-
dust al Hammersmith Odeon de Londres el 3 juliol de 1973. Aquell 
any va decidir de visitar Alella per primer cop. Hi va passar 
uns quants dies 
a can Ferran, ja 
que l’Agàpit Fer-
ran era cosí ger-
mà del seu pare. 
En tornar a Lon-
dres es va ado-
nar de la magni-
tud de l’esdeve-
niment. Acaba-
va de recuperar 
més de 100 anys 
d’història fami-
liar en 2 hores 
de vol, però avi-
at va haver de 
plegar veles per 
retornar a Aus-
tràlia perquè el 
seu pare estava 
molt malalt i li 
quedaven po-
ques setmanes 
de vida. 

D e  n o u  a 
Austràlia, es va 
casar amb l’An-
drew, una es-
trella del rock 
local, amb qui va tenir una filla, la Hayley, que actualment viu 
a Nova York. A partir de 1978, la Dolores es va involucrar en 
l’efervescent escena musical fins a convertir-se en la reina de The 

Ballroom, una sala de concerts per on passaven totes les bandes 
australianes del moment, com un jove Nick Cave, i la majoria 
de les estrelles foranes com The Fall o The Cure. El mite San 
Miguel va causar furor fins que, el 1988, va donar a llum a la seva 
segona filla, la Charlotte, moment en què va decidir desaparèixer 
del mapa per ser una bona housewife (mestressa de casa) i criar 
les seves filles.

Després d’un procés de divorci molt traumàtic a mitjan anys 
90, va fer un segon viatge a Alella que la va connectar vitalment 
als seus avantpassats. Poc després i un cop les seves filles ja 
eren grans, va començar a recopilar notes i articles per escriure 
sobre la seva etapa musical als 70 i 80. Internet no estava estesa, 
ni era possible trobar-hi la informació que hi ha ara, per la qual 
cosa va invertir incomptables hores en biblioteques i parlant 
amb moltes persones per remoure el passat. Enmig d’aquest 

procés, la seva mare va morir, no sense haver-li parlat abans 
de l’existència d’unes cartes d’amor entre ella i el seu pare on 
s’explicaven moltes coses que “hauria de saber per entendre 
millor el seus orígens”. 

La gestació del primer llibre
Mig desconcertada per la pèrdua de la mare i per la situació 
surrealista d’aquesta descoberta, es va adonar que se li havia 
despertat el cuc d’escriure: “mai no havia deixat d’escriure, però 
era més personal que una altra cosa. Ara, en canvi, sentia un pro-
fund alliberament, una gran satisfacció en cristal·litzar al paper 
esplèndides memòries que ni recordava tenir”, explica joiosa. I 
així va ser com el 2011 va publicar The Ballroom. The Melbourne 

punk and post-punk scene, que es va convertir immediatament 
en un gran èxit.

Després de la bona acollida del llibre i d’algunes coincidènci-
es vitals inesperades, la Dolores va llegir aquelles cartes d’amor 

dels seus pares 
que havia tingut 
guardades més 
de 10 anys sen-
se tocar-les, “en 
part per ràbia, 
en part per por, 
i en part per no 
estar preparada”, 
confessa emocio-
nada. I així va ser 
com va començar 
a prendre notes, 
a pa rla r f re -
qüentment amb 
la família d’Ale-
lla i a fer recerca 
sobre la família 
australiana fins 
a considerar que 
disposava d’un 
material prou bo 
i interessant com 
per ser publicat. 
Empesa per la 
seva editora, va 
néixer el seu se-
gon llibre, The se-

cret Love letters. 

A family history, publicat el setembre de 2014. I després de la 
publicació, i amb una relació constant i cada cop més estreta amb 
la seva família alellenca, va venir a acomiadar-se de la Carolina 
Ferran l’estiu de 2016.

Fer les maletes... i cap a Alella!
I aquí és on s’acaba la història. O potser comença. Perquè aquest 
va ser el detonant que va fer que la Dolores vengués la seva casa, 
fes les maletes i tornés al poble que el seu avi havia deixat ple 
d’il·lusions cap a un nou món 146 anys enrere. 

Podria parlar molt més d’aquesta espectacular dona i la seva 
història, però millor us deixo força llacunes i us convido que 
la trobeu pel poble, la pareu, la saludeu i hi parleu. Aquells que 
sabeu anglès ho teniu més fàcil i és una bona excusa per prac-
ticar-lo. La resta, no patiu: ella estarà encantada de practicar el 
castellà amb vosaltres. 

Benvinguda a casa teva, Dolores! 
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La Dolores, com molts alellencs, té una senyera i una estelada penjades al balcó de casa.
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COL·LABORACIÓ

JORDI PRAT
Tenim bancs espectaculars, bancs que 
treuen l’alè i bancs on no hi posaries 
el cul ni mort. Els bancs són el testi-
moni dels moments més tristos, més 
alegres, més besties i més –perquè no– 
calents i tòrrids de les nostres vides de 
poble; i segur que molts de nosaltres 
recordem alguna cosa que va passar 
en algun dels molts bancs que tenim a 
Alella i al maremàgnum indescriptible 
de les seves urbanitzacions.

Els bancs, que són un d’aquests 
patrimonis invariables i perennes que 
estan amb nosaltres –molts, des que 
naixem fins que ens morim-, també 
són mobles de pedra o fusta oblidats 
a les inclemències del temps i a les 
mans, inclements també, de sòrdids 
destructors de mobiliari urbà. 

A Alella tenim bancs espectacu-
larment tranquils com els de la farmà-
cia Solé, on hom pot seure tot el dia 
i xerrar amb la gent que ve a buscar 
aspirines per al mal de cap o arsènic 
per la sogra; tenim els bancs del Sorli 
on hi mengen les seves encantadores 
caixeres (unes més que altres) i on 
sovint hi aparquen els gossos aquells que fins 
per comprar tonyina treuen la bestia de casa; 
tenim els bancs de la plaça on seuen els pares 
mirant els seus fills potinejar en la sorra; i els 
bancs de la Moncloa, a la porxada, ben prop 
dels nous lavabos i a prova de pròstates mal-

tractades on, amb el temps, un s’hi guanya el 
dret de seure-hi; tenim els bancs de la Creu 
de Pedra on sovint la joventut s’hi amanyaga 
i també hi pinten grafits; i també tenim els de 
la riera principal que pugen des de la Miralda 
cap a munt on no hi seu ningú, tret del que 
està davant de l’escola especial, on hi seuen els 
treballadors i on, fins i tot, han improvisat un 
cendrer amb una llauna d’escopinyes gegant. 

Tenim bancs on es trafica amb haixix, com 
els dels parc de la Verge de la Mercè o la Serre-

ta, i bancs que han estat menjats per la merda 
fins al punt que ja no podem seure-hi; tenim 
bancs estranys com els del Viñallonga, on so-
vint el Marçal, el Jordi o “el Leño” hi seuen per 
veure com passem tots. Tenim bancs impracti-
cables com els del Carrer Comas, el carrer que 
va de l’església a la Compa –un carrer preciós 
on la gent s’entesta a aparcar-hi malgrat el se-
nyal, i que el consistori està trigant massa en 
fer per als vianants– i tenim llocs on caldria 
posar bancs i no n’hi ha.

Els bancs tenen aquella cosa estranya que, 
quan hom hi seu tot sol, ningú el molesta, i 

també que quan, un hi seu amb pare-
lla, sempre s’acaba la historia amb un 
petó o un adéu; si hi seuen amics, pocs 
hi peten la xerrada i sovint el vincle 
més gran es forma quan escopim pi-
pes i deixem el terra fet un fàstic amb 
els amics, però clar, què és un banc 
sense clofolles de pipa per terra?

No fa gaire parlava amb la meva 
amiga Estrella Esteve i m’explicava 
que havia proposat a l’Alcalde que 
s’apadrinessin els bancs del poble: 
persones particulars o empreses que 
paguessin el manteniment i l’embe-
lliment d’un o més bancs, ja fos per 
plantar-hi flors al voltant o arreglar-lo 
de tant en tant de tanta violència de 
carrer, per rentar-li la cara. Apadri-
nar bancs, com qui apadrina arbres o 
nens, és una practica molt comuna al 
món, i et trobes bancs fantàstics que 
han persistit als homes perquè algú els 
ha donat la importància que es merei-
xien. Us imagineu bancs cuidats per 
altri al servei de parelles enamorades, 
d’avis cansats, d’amics que mengen 
pipes o, simplement, d’aquells a qui 
sovint ens agrada estar sols mirant 

més enllà o veient passar el personal sense cap 
altre interès que veure’ls passar. La proposta 
de l’Estrella Esteve, feta ja farà més d’un any, 
cau en algun sac de grans idees que, potser 
algun dia, reviuran amb altres noms, però jo 
mateix, com a persona, estaria encantat d’apa-
drinar un banc del poble i fer-me responsable 
a canvi de diners i d’una plaqueta on pogués 
dedicar-lo a algú o simplement posar-li el meu 
nom: “El banc del Joan”, el “Banc de la Rita”, 
“Us estimo Max i Violeta” “Per tu a Susana” o 
“Recorda que fou aquí on vas oblidar-me i jo 
encara t’hi espero”... 
 

Tenim bancs espectaculars

Un banc d’Alella i clofolles de pipes.

Apadrinar un banc és un costum comú dels països anglosaxons i d’altres

“TENIM BANCS ON ES 
TRAFICA AMB HAIXIX I 
BANCS QUE HAN ESTAT 
MENJATS PER LA MERDA 
FINS AL PUNT QUE JA NO 
PODEM SEURE-HI”
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VITIVINÍCOLES

Vostè ha treballat de pagès tota la seva 
vida?
Amb catorze anys vaig entrar a treballar a 
la Derbi; després, a la Pedrera. Érem sis a 
casa i anaves on guanyaves més. Tot el que 
guanyàvem anava per a casa. Vaig entrar a la 
ferreria de la Pedrera Sagàs i en vaig haver 
d’aprendre tot sol. La necessitat ensenya. 
Allà guanyava 25 duros a la setmana, com 
el meu pare. El meu germà, d’aprenent de 
paleta a la Roca, 30 duros. La meva germa-
na treballava a una fàbrica de ceràmica a 
Montmeló, on anava i tornava cada dia a peu 
i cobrava 15 duros a la setmana. L’any 49, en 
marxar l’encarregat de la Pedrera, em van 
oferir el lloc a canvi de 800 pessetes a la 
setmana. No m’ho creia! Després vaig passar 
a cobrar 1.200 pessetes durant dos anys…

I què fa un ferrer en una pedrera?
Martells i estris per als pedrers. M’hagués 
agradat ser forjador. El meu germà era con-
tractista d’obres i em vaig posar a treballar 
amb ell. La pedrera no tenia futur. 

Llavors va estar treballant a la pedrera 
fins que va veure que havia arribat a un 
topall. Ha tingut visió?
He estat aprenent de tot i mestre de res. 
Aprenc cada dia. 

Sempre li ha agradat el que ha fet?
Sí, amb bogeria.

Què és per a vostè la vinya? 
És part de la meva família. A cada racó hi ha 

records de la meva dona, de quan era petita 
i li portava el dinar al pare a la vinya. Quan 
hi ets, no te n’aniries; és un mirall del poble. 

El món del vi atrapa, es fa estimar…
Sí. La vinya t’entendreix. Veus l’evolució del 
cep any rere any. Quasi coneixes cada cep, 
un per un. És com abraçar un arbre. L’arbre 
et dona permís? No, a més li ets molest. 

Sàvia reflexió. Sí, has de respectar el cep 
i saber-lo escoltar per ajudar-lo a mante-
nir-se sa i que et doni el millor raïm…
Jo això ho sento, no ho faig per negoci. Gau-
deixo.

El que ha après sobre el vi i la vinya li va 
ensenyar el seu sogre?
Bé, he après de la vinya des de petit. Si tin-
gués la teva edat faria un celler mai vist. 
Hauríeu d’entrar fins i tot descalços, sobre 
una catifa. Perquè el vi s’ho mereix.

Va néixer envoltat de vinya?
Sí. El pare tenia vinya. Era peó del Foment a 
Barcelona. Portava una garrafa de vi a Bar-
celona a les casernes de Sant Andreu i a can-
vi li donaven ranxo que era el nostre sopar.

Quina extensió de vinya té actualment?
Quatre hectàrees. Les vinyes eren del meu 
sogre, en Pep Torino. Era de Tiana i va venir 
a Santa Maria de Martorelles, on va comprar 
vinya i es va casar de molt gran… La Car-
men, la meva dona, ha estat la promotora de 
que jo hagi continuat la vinya del meu sogre. 

On no quedaven ceps hi vaig plantar arbres 
fruiters: llimoners, cirerers d’arboç, un ta-
ronger de Cuba, oliveres, ametllers... Tinc els 
arbres pel nom. I bresques d’abelles… Les 
abelles també s’han de saber tractar, igual 
que a una senyora.

I el raïm el venien a Marquès d’Alella?
Sí, des d’un principi. Abans es repartia per 
les cases de pagès.

Va cada dia a la vinya?
Gairebé sí. Tinc un trosset de Priorat aquí 
–somriu–. El sòl és de llicorella.

A més del món del vi quins altres interes-
sos té?
Vaig estar de cap a l’ADF –Agrupació de 
Defensa Forestal–. Conec tots els entorns, 
la flora i fauna des del Turó de Montcada 
fins a Mataró… Sóc de la Societat de ca-
çadors de Sant Fost, Martorelles i Santa 
Maria. Repoblem el nostre coto amb conills 
que capturem amb fures i que portem de 
Gallecs.

Em sobta que a una persona que respec-
ta tant la natura li agradi caçar…
No és solament anar a caçar. Som una bona 
colla d’amics i fem trobades. Se surt a caçar 
el senglar.

Josep, quin és el secret per mantenir-se 
així de jove?
Menjar per anar vivint, i la cervesa ni la toco. 
El vi no me’l bec, el batejo. 

Josep Marín, 
“La vinya és el mirall del poble”

SIGRID GUILLEM

En Josep Marín (juliol, 1934) ens obre casa seva al centre de Santa Maria de Martorelles, d’on és originari –sentim que allà dins hi 
ha una recreació del seu univers-. En el seu petit celler atapeït de bótes, damajoanes, ampolles i tota mena d’estris, sembla que 
el temps va decidir aturar-s’hi fa uns anys per retrobar-nos en aquest dia. I ens ve aquell aiguabarreig de sentiments, d’emoció i 
alegria, de quan algú et fa partícip d’un preuat secret seu. Cordial, afable i agraït per la nostra visita, ens fa tastar el vi que aquí 
elabora per a consum propi i per als amics, tal i com feien antigament els pagesos. És un vi de raïm de pansa blanca procedent 
de les vinyes que té en aquest municipi de la DO Alella i que, amb vuitanta-tres anys, encara conrea perquè s’estima aquest món i 
aquest territori, “el meu turonet”. És un vi fet sense pretensions, com ell: humil i arrelat a la terra. Ens porta a les vinyes, en coster, 
per on s’hi belluga com un jove. I aquest és també el seu esperit: inquiet, enèrgic i voluntariós. Veiem, al fons, el poble i el celler 
Marquès d’Alella, al qual ha servit raïm d’ençà que es va crear. Casat amb la Carmen, té dos fills: un és pintor d’art, i l’altre ha 
seguit el seu mateix camí i treballa en el sector de la construcció i li agrada la vinya. El Josep va treballar a la Pedrera de Santa 
Maria i després en el sector de la construcció, però el vincle amb la vinya ha estat sempre viu i se la sent com a part de la família.
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ARRELS

RAMON ANGLADA
El novembre de 1937 arribaven a Alella els 
primers 81 refugiats que fugien de diferents 
fronts de guerra. Dones, infants i homes 
d’avançada edat venien al nostre poble 
amb l’esperança de no haver de tornar a 
viure la brutalitat d’una guerra que havia 
arrasat els seus llocs d’origen. Tot i que les 
xifres oficials situen en 211 el nombre mà-
xim de refugiats –els mesos de maig, juny 

i juliol de 1938-, cada vegada sembla més 
clar que aquest número seria força superior 
amb gran predomini de nens i nenes amb 
un ampli ventalls d’edats. Tot i el gran es-
forç d’acollida, les condicions als refugis de 
guerra d’Alella –sis espais on destacaren els 
tres grans refugis de la xarxa assistencial de 
l’Ajuntament de Barcelona– foren dures. La 
Joana, amb el seu germà Ignasi i la a seva 
germana Leonor, fou un d’aquests nens que, 

entre dibuix i dibuix, intentaren oblidar la 
guerra en un petit poble del Maresme. Per 
primer cop, i després de 80 anys, podem sen-
tir la seva veu...

De quin front de guerra va haver de fugir?
Nosaltres érem de Mazarrón, a Múrcia. El 
meu pare va morir quan jo era acabada de 
néixer. Va morir de cop, d’un atac al cor des-
prés d’una vida dura treballant a la mina. La 

Joana Carvajal Muñoz, 
refugiada de guerra
Per primera vegada recollim el testimoni d’un dels infants acollits als refugis 
de guerra d’Alella

Els tres germans Carvajal: Joana, Leonor i Ignasi.
CEDIDES
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meva mare es quedava amb tres criatures 
petites, i una d’elles, el meu germà, malalt 
de la pleura que sovint havia d’anar a l’hos-
pital a Cartagena. Un cop vídua, va decidir 
deixar-ho tot i venir cap a Barcelona amb les 
seves germanes per tal de millorar la nostra 
situació. Vam venir de Múrcia amb un vaixell 
carregat amb la nostra roba, mobles i la mà-
quina de cosir. Un cop a Barcelona, ens vam 
instal·lar a un pis que estava entre Correus i 
l’Ajuntament de Barcelona, al carrer Ataülf 
número 15. L’any 1935 ja érem a Catalunya.

Per quin motiu va ser evacuada cap a un 
refugi d’Alella tenint família a Barcelona?
El motiu principal fou que cada vegada Bar-
celona era més bombardejada. Nosaltres 
vivíem en una zona molt perillosa, a tocar 
de l’Ajuntament i la central de Correus. Una 
setmana després del nostre trasllat cap a 

Alella, el nostre edifici es va enfonsar per 
una bomba. A casa, just en aquell moment, 
només hi havia l’avi que també vivia amb 

nosaltres. Amb l’explosió va quedar protegit 
pel llit i amb l’esfondrament de l’edifici va 
anar baixant fins que una biga el va aturar i 
només va patir ferides lleus. La meva mare i 
les seves germanes, quan van arribar a casa, 

van anar corrents a Plaça Catalunya i van 
veure l’avi estirat que les saludava. A la plaça 
és on les autoritats traslladaven els morts i 
ferits menys greus perquè les famílies els 
reconeguessin. Després l’avi, la mare i les 
tietes solteres van viure un temps acollits a 
la Casa de Múrcia de Barcelona perquè casa 
nostra havia estat destruïda.

L’altre motiu era que ma mare no tenia 
ni un duro i tenia la responsabilitat de man-
tenir-nos i ajudar les seves germanes ja que 
era la més gran de totes. La meva mare no 
podia aconseguir ni llet, i jo cridava les ve-
ïnes pel cel obert per si ens podien donar 
alguna cosa de menjar. La que tenia alguna 
cosa ens ho donava [diu la Joana amb la veu 
entretallada].

Quina edat tenia quan va arribar a Alella 
fugint de les bombes?

Joana Carvajal a dia d’avui al seu domicili barceloní.

LA MEVA GERMANA I JO 
ENS VAM QUEDAR A LA 
VILA MARTORELL I AL MEU 
GERMÀ IGNASI EL VAN 
PORTAR ALS ESCOLAPIS

RAMON ANGLADA
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Jo vaig néixer el 1934, el 1935 ja vivíem a 
Barcelona i vaig arribar a Alella amb quatre 
anys. La meva germana Leonor, dos anys 
més gran que jo, i el meu germà Ignasi, nas-
cut el 1930, també va ser acollits als refugis 
que l’Ajuntament de Barcelona tenia a Alella.

Quin dels sis espais habilitats a la pobla-
ció per acollir refugiats va ser el seu?
Recordo que vam arribar a una antiga es-
cola de monges que hi havia a la riera. Per 
a nosaltres era una torre molt gran, maca, 
amb unes grans escales de ferro, molt de 
jardí i una bassa. La meva germana i jo ens 
vam quedar a la Vila Martorell, que així és 
deia aquella casa, i al meu germà Ignasi el 
van portar als Escolapis.

Quina data aproximada van arribar?
No et puc dir una data exacta, però era ja 
ben entrat l’any 1937.

Com era la vida al refugi?
Recordo molt les senyoretes de l’Ajuntament 
de Barcelona que ens cuidaven i també feien 
de mestres. També els jocs als jardins de la 
casa i a uns camps de garrofers que hi havia 
ben a prop i que ara són tot cases. Jugàvem 
i menjàvem les garrofes perquè sempre te-
níem gana. Fèiem moltes activitats a l’aire 
lliure dirigides per les mestres i sobretot 
dibuixàvem molt. Ens portaven també pel 
poble i a fer excursions riera amunt per tot 
un seguit de camins que s’enfilaven cap a 
la muntanya. Alguna vegada també havíem 
anat fins al camp de futbol.

Va passar gana? 
Vam passar més gana un cop acabada la 
guerra perquè encara faltava més menjar. A 
mi algunes coses no m’agradaven i la meva 
germana, que sempre em cuidava per ser 
més gran, em deia: “menja-t’ho que et posa-
ràs malalta. Mira com jo m’ho menjo... ara 
fes-ho tu”. Al final, pobreta, va ser ella qui 
va emmalaltir.

Els refugis del poble que depenien de 
la xarxa assistencial barcelonina van 
rebre ajuda internacional. En un d’ells, 
fins i tot, s’hi va instal·lar una cantina 
per a infants de la Societat dels Amics o 
Quàquers. Aquesta cantina era a la Vila 
Martorell?
No ho recordo perquè era molt petita. Érem 
nenes que pensàvem molt en el menjar i que 
molt sovint menjàvem farinetes que no ens 
agradaven massa. No ens preguntàvem d’on 
venia o qui ens el feia arribar.

Recorda com era l’interior d’aquest refugi 
de guerra?
Entraves per la porta principal i trobaves 

un sortidor d’aigua quadrat situat al mig del 
gran vestíbul de la planta baixa, i per les es-
cales pujaves al primer pis on hi havia dues 
grans galeries. Al primer també pis hi havia 
la capella –que durant la guerra no es feia 
servir, però va ser respectada-, lavabos i els 
dormitoris. A les golfes hi havia els lavabos 
separats per una mena de plafons i dutxes. 
Les nenes estàvem repartides per franges 
d’edat en diferents habitacions. Abans de 
dormir, però, ens trobàvem totes, les nenes 
grans i les petites, ja amb camisa de dormir 
per rentar-nos. La meva germana venia de nit 
per fer-me anar al lavabo i comprovar que 
estigués bé. El menjador i les aules estaven 
a la planta baixa tot just entrar a dreta i es-
querra, i la cuina estava a la part posterior 
de la casa. 

La Vila Martorell va ser el refugi triat per 
traslladar els infants de la Casa de la Jo-
ventut Pompeu Gener de Barcelona. Era 
un refugi mixt o només de nenes?
Només recordo nenes. El meu germà Ignasi 
s’estava a l’antiga Escola Pia d’Alella i venia 
a visitar-nos a diari.

I acabada la guerra van tornar cap a 
casa?
Quan s’acabava la guerra s’emportaven dife-
rents grups de nenes lluny de les tropes que 
estaven a punt d’entrar a Barcelona. En una 
d’aquestes evacuacions la meva germana i 
jo vam pujar a l’autocar seguint les ordres, 
i just a punt de marxar, unes senyoretes del 
refugi que coneixien la nostra mare ens van 
fer baixar. A saber on hauríem anat a parar... 
potser a França o a Rússia.

Un cop acabada la guerra no vam tornar 
a Barcelona, vam seguir vivint al que torna-
va a ser el col·legi de les monges, i la veritat 

és que no vam notar cap gran canvi. Érem 
alumnes que també hi dormíem, i la mare 
ens venia a visitar tots els diumenges cami-
nant des de Barcelona. Hi havia una glorieta 
al jardí, del costat de mar, i nosaltres ens 
passàvem hores esperant veure l’arribada 
de la mare. Quan la veiem cridàvem i ens 
deixaven sortir per abraçar-la. Amb la meva 
germana corríem per veure qui arribava la 
primera. Durant la guerra la mare també 
venia sempre que era possible.

Vam estar-hi fins al 1942, l’any que va 
morir la meva germana Leonor. Va emma-
laltir a les monges i tenia molta febre. Jo li 
mullava mocadors que li posava al cap per 
fer-l’hi baixar. De tant en tant em donaven 
colònia i feia el mateix. Sempre em quedava 
al seu costat, però un dia van dir-me que 
podia sortir d’excursió perquè ma germana 
estava millor. Quan vaig tornar se l’havien 
emportat a l’hospital i ja no la vaig veure mai 
més. Al meu germà, després de la guerra, el 
van traslladar a l’Escola Pia de Sant Feliu de 
Llobregat on va seguir estudiant.

Quines imatges encara visualitza de la 
seva etapa a les monges?
Tot i la duresa de la guerra, voldria dir que 
vaig estar molt contenta i molt ben tracta-
da tant a l’etapa de les senyoretes del refugi 
com amb les monges.

D’aquella època recordo que ens 
portaven a la platja en autobús i ens 
banyàvem totes amb camisa de dor-
mir; una rierada que es va emportar 
un carro, tot i els intents per salvar-lo 
del seu propietari; i també la meva pri-
mera comunió a la parròquia d’Alella. 
Quan van retornar les monges l’any 1939 
–suposo que no deurien tenir massa cèn-
tims–, les nenes fèiem boles de carbó amb 
pols de carbó, sorra i aigua en una petita 
habitació on tenien les coses de la neteja 
de la casa, i després les deixàvem assecar 
per fer-les servir. També ens fabricàvem 
la nostra pròpia crema de mans per ús 
intern.

Per acabar, ha mantingut el contacte 
amb Alella?
Quan vaig començar a treballar de modista 
a la sastreria i camiseria El Dique flotante, 
et pagaven una setmana de vacances fora 
de Barcelona. Com que la meva encarregada 
sabia que jo havia estat refugiada al poble, 
va preguntar-me si volia tornar-hi de vacan-
ces. I així va ser, vaig estar una setmana 
de vacances allotjada al meu antic refugi i 
després escola de monges. En tinc molt bon 
record, menys del moment molt trist de la 
mort de la meva germana. Amb la família hi 
hem tornat perquè ens agrada molt Alella i 
també Vallromanes. 

FÈIEM MOLTES ACTIVITATS A 
L’AIRE LLIURE DIRIGIDES PER 
LES MESTRES I SOBRETOT 
DIBUIXÀVEM MOLT

LES NENES ESTÀVEM 
REPARTIDES PER FRANGES 
D’EDAT EN DIFERENTS 
HABITACIONS. ABANS 
DE DORMIR, PERÒ, ENS 
TROBÀVEM TOTES PER 
RENTAR-NOS
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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ

Antecedents del 
conflicte
El Sàhara Occidental era 
una colònia espanyola. 
El 1974, Espanya va pro-
metre al poble sahrauí 
un referèndum d’autode-
terminació, però final-
ment se’n va desentendre 
i, el novembre de 1975 va 
lliurar aquest territori 
al Marroc i a Maurità-
nia. El poble sahrauí va 
denunciar aquest fet ja 
que aquest acord viola-
va clarament el dret ina-
lienable a la lliure deter-
minació, contemplat per 
la Cort Internacional de 
Justícia, que rebutja les 
pretensions de sobirania 
del Marroc i Mauritània.

El 1975, el Marroc i 
Mauritània van envair 
el Sàhara. Les forces 
aèries marroquines van 
bombardejar pobles sah-
rauís, utilitzant napalm 
i fòsfor blanc en algunes ocasions. Això 
va fer que desenes de milers de persones 
sahrauís fugiren cap a Algèria, on es van 
construir camps de refugiats al mig del 
desert. Avui, més de 40 anys després, prop 
de 120.000 persones refugiades segueixen 
allà.

El Front Polisario –creat el 1973 com 
a moviment d’alliberament nacional, de-
mocràtic i anticolonialista, amb l’objectiu 
d’aconseguir la independència total del 
Sàhara Occidental– va iniciar una guerra 
de guerrilles després de l’ocupació militar. 
Mauritània va signar la pau el 1979, però 
amb el Marroc la guerra es va estendre du-
rant 16 anys. Finalment i sota els auspicis 
de l’ONU, el Marroc i el Front Polisario van 
signar l’alto el foc el 1991. Des de llavors, el 
Front Polisario va iniciar una via pacífica 
i diplomàtica per exercir el dret a la lliure 
determinació i a la independència.

Aquest acord de pau estipulava la pre-
paració d’un referèndum d’autodetermina-
ció, que s’havia de dur a terme al cap d’un 

temps. Per a això, calia un cens que l’ONU 
tenia previst fer en unes poques setmanes, 
però a causa de les contínues traves impo-
sades pel Marroc, el cens va trigar més de 
8 anys a completar-se. Quan l’ONU el va 
publicar l’any 2000, el Marroc es va negar 
a acceptar-lo.

Situació actual
Avui, gairebé 26 anys després, el referèn-
dum encara no s’ha celebrat i el Marroc 
controla un 80% del territori del Sàhara 
Occidental. Això inclou la quasi totalitat de 
les zones poblades, els dipòsits de fosfats i 
els rics caladors pesquers. El 20% restant 
del Sàhara Occidental, controlat pel Front 
Polisario, és un terreny inhòspit del desert 
interior.

A més, el Marroc va construir –amb el 
suport de França i Israel– un mur que sepa-
ra la part ocupada pel Marroc de la contro-
lada pel Front Polisario, i que esdevé el mur 
més desconegut i llarg del món. Té més de 
2.200 km i al llarg d’aquesta barrera es tro-

ba un dels camps de mi-
nes més grans del món: 
entre cinc i deu milions 
de mines antipersones i 
antitancs, que han pro-
vocat i provoquen cada 
dia noves víctimes, ja 
que les mines es mouen 
per la pluja o el vent que 
desplaça la sorra.

Des de la signatura 
de l’alto el foc el 1991, el 
Marroc incentiva la seva 
ciutadania a mudar-se 
al Sàhara Occidental, 
incrementant així les se-
ves opcions d’èxit en una 
possible votació.

Cap pa ís del món 
reconeix el Sàhara Oc-
cidental com a part del 
Marroc. Però els interes-
sos dels seus aliats (els 
governs de França i els 
EUA, i les grans empre-
ses espanyoles) fan que 
el Marroc no senti cap 
urgència per trobar una 
solució.

Al Sàhara Occidental, 
des de l’ocupació del territori per part del 
Marroc el 1975, tenen lloc sistemàtiques 
violacions dels drets humans. Hi ha un 
gran nombre de desaparicions forçades, 
tortures, detencions il·legals, manca total 
del dret de llibertat d’expressió, reunió i 
manifestació pública. Hi ha marginació 
i apartheid i una gran discriminació dels 
sahrauís a favor dels colons marroquins 
que s’han anat assentant en el territori. 
Més de 500 persones sahrauís segueixen 
“desaparegudes”, possiblement sobrevivint 
com a presoneres polítiques. D’altres no se 
n’ha sentit parlar durant més de 30 anys. 
Les seves famílies han estat empresonades 
i torturades per intentar saber la veritat so-
bre el seu destí.

Davant d’aquesta situació, la comunitat 
internacional mira cap a una altra banda. 
Molts governs tenen un doble discurs so-
bre la qüestió del Sàhara Occidental. D’una 
banda, afirmen donar suport als esforços 
de les Nacions Unides per trobar una solu-
ció al conflicte, però per altra, estableixen 

Lluitar pels drets del poble 
sahrauí a través de la no-violència

Situació actual al sàhara
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tractes comercials amb el Marroc dins el 
territori ocupat.

Actualment tot el procés polític està en 
un punt mort, i no hi ha perspectives que 
portin a una solució. Això, juntament amb 
la passivitat de la comunitat internacional, 
genera una forta frustració en la societat 
civil sahrauí i fa que una part important de 
la població reclami al Front Polisario el re-
torn a la lluita armada com a única sortida.

Projecte per l’Acció No violenta
Cap als anys 80, com a alternativa a la 
lluita armada, va néixer un moviment de 
resistència sahrauí no violent, que inclou 
personalitats de renom a tot el món. Avui 
en dia, però, aquest moviment està perdent 
poder enfront alternatives violentes. Com 
comenta Hmad Hamad, activista de drets 
humans a El Aaiún: “cada cop la situació 
és més greu, i crec que al final tornaran a 
les armes. La majoria de la gent, demana 
la guerra”.

És en aquest context que va sorgir un 
projecte realitzat per NOVACT (Institut 
Internacional per a l’Acció No Violenta): 
Reforçant la visibilitat, capacitats i 

compromís de les noves generacions del 

Sàhara occidental amb la no-violència, 
i que l’Ajuntament d’Alella ha finançat en 
una part. 

L’objectiu és reforçar les capacitats dels 
activistes sahrauís joves per contribuir a 
una transformació no violenta del conflicte.

Perquè escollir la no-violència? L’Abida 
Mohamed, activista pels drets humans i una 
de les components d’aquest projecte, res-
pon: “Enfront l’amenaça, l’instint bàsic és 
atacar o escapar, és el que fan els animals, 
però la no-violència et permet ser realment 
humà. No és necessari atacar, ni escapar, 
sinó que romans ben aixecat i t’enfrontes 
a l’oposat. La no-violència no és romandre 
aturat, sinó que consisteix en donar força 
al poder humà i no donar-la a les armes”.

Cal, per tant, que el poble sahrauí pugui 
exercir el dret internacionalment recone-
gut a la lliure determinació mitjançant un 
procés democràtic i lliure. La comunitat 
internacional, i aquí hi té un pes molt im-
portant l’Estat Espanyol, no pot romandre 
més temps impassible, calen accions con-
tundents per part dels governs per instar 
el Marroc a complir les resolucions de 
Nacions Unides sobre la necessitat del re-
ferèndum. Mentrestant, iniciatives com la 
d’aquest projecte són vitals perquè l’espera 
no derivi en lluita armada i perquè, a la fi, 
el resultat valgui la pena, ja que com diu 
l’Abida: “Un dels objectius finals de la no-
violència és que al final pot construir una 
societat ben sòlida, que conegui bé els seus 
drets i que garanteixi els seus deures. I això 
no ho podrà garantir mai la violència”. Formacions a Tindouf en noviolència.

Manifestació al Sàhara Occidental.
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alella
Subscriu-te!

Per només 17€ a l’any rebràs la revista Alella a casa teva
Entra a www.revistaalella.cat/subscripcio o truca’ns al 654 40 40 43

Vols estar assabentat de tot el que passa a Alella?

Revista independent d’informació local
revistaalella
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Al Fenici
Darrerament, Alella em sembla monumentalment 
bunyòlica. Si entres per la Font de Cera, et trobes 
el dramàtic orgue catedralici de Can Calderó, una 
màquina d’escriure a l’altura de la Piazza Venezia 
mussoliniana de Roma; si ho fas des del peatge, 
no trigues gaire a veure la Plaça del Sorli, que si 
bé no millora gaire el Can Vera d’abans, és com 
una escopinada als ulls de qualsevol que visiti la 
famosa Vila Florida i on potser aviat hi veurem 
créixer més bolets (de maó); i si creus que has su-
perat tots els mals i proves d’encarar el centre del 
poble per qualsevol costat, et trobes la baluerna 
descompensada del nou Casal, que no havia de 
superar les alçades legals, i si bé no les supera 
–sí que la façana s’enfila més amunt que les 
dels edificis del voltant-, sembla una fístula 
estranya on l’esquena perd el seu nom i el 
pren tot allò que hom remena.

Alella, vulguem o no, ha patit i pateix, 
en aquests darrers anys i des de les darreres 
eleccions municipals, un canvi diguem que 
substancial i també –perquè no?– existencial.

A cop de Russos i de decrets, a cop d’arquitec-
tura municipal i d’interessos descompensats, 
ens estem carregant la fisonomia d’un poble 
que haurem de re-visitar veient el vídeo del 
Som Alella del nostre cantautor local. Amb la 
intenció cristal·lina del bé comú, semblem abo-
cats a una voràgine creadora de grans al cul i 
durícies per a la història; i de la mateixa manera 
que guanyem l’anonimat amb tanta gent nova, 
perdem l’autenticitat que ens havia fet un bonic 
poble del Maresme.

Discutint amb tots aquells que, tard o d’ho-
ra, formaran part de la Moncloa del Mercat, 
he descobert que a molts no els agrada el que 
està passant, a molts no els fascina, i molts –
potser massa– et fan preguntes estranyes que 
tenen més a veure amb els ingredients que 
amb el resultat en si: i ja se sap, si preguntes 
per la sal a la paella, no pensis com deu estar 
l’arròs.

Alella, doncs, canvia –com diu la rotonda de 
Montgat– “a pasos agigantados”.

Embús monumental. 

LA SELVA D’ALELLA

Alella Bunyòlica

MAGAZÍN
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Premsa Comarcal

El servei Respir de la Diputació de Barcelona: 
un respir per a les famílies cuidadores 

 Redacció.
El Servei Residencial 

d’Estades Temporals i Respir 

de la Diputació de Barcelona, 

situat al Recinte Mundet de 

la ciutat comtal, és un pro-

grama d’atenció residenci-

al temporal per a persones 

amb un determinat grau de 

dependència per raons d’edat 

o discapacitat intel·lectual.

El servei té la finalitat de 

millorar la qualitat de vida 

dels cuidadors, proporcio-

nant-los un temps de descans 

i donant resposta a determi-

nades situacions familiars 

imprevistes, i beneficiar tam-

bé les persones ingressades, 

que reben atenció persona-

litzada per part de professi-

onals especialitzats.

Poden sol·licitar aques-

tes places aquelles famílies 

residents a la província de 

Barcelona que tinguin al 

seu càrrec persones amb 

dependència majors de 65 

anys o persones amb disca-

pacitat intel·lectual, d’entre 

6 i 65 anys. Per fer-ho, s’han 

d’adreçar als serveis socials 

bàsics del seu ajuntament, 

que valoraran la conveni-

ència de sol·licitar l’ingrés, 

i tramitaran la sol·licitud. 

Pel que fa al preu de 

l’estada, el servei Respir es 

regeix per un sistema de co-

pagament, en el qual la quo-

ta a abonar es determina en 

funció de la capacitat econò-

mica de la persona atesa. Per 

a les persones amb discapa-

citat intel·lectual menors de 

18 anys el servei és gratuït.

Servei d’Atenció 
d’Urgències a la Vellesa

Hi ha situacions d’ur-

gència social que requerei-

xen d’una actuació imme-

diata. El Servei d’Atenció 

d’Urgències a la Vellesa 

(SAUV) –ubicat també al 

centre per a gent gran del 

Recinte Mundet– té com a 

finalitat acollir, des del Res-

pir, de forma temporal, les 

persones grans que es tro-

bin en una situació d’aban-

donament o indefensió per 

manca de domicili o bé per 

impossibilitat de viure-hi. 

Durant l’estada d’aques-

tes persones al centre resi-

dencial, des del municipi 

d’origen els serveis socials 

hauran de fer la recerca del 

recurs definitiu. 

Celebració de la Diada de Sant Jordi 2017 al Respir. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Usuaris del Respir a les instal·lacions del Recinte Mundet de 
Barcelona. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El Respir en xifres 
 El 2016 han passat 

pel Respir 

3.300 usuaris.

 El programa disposa 

de 190 places per a 

persones grans, 

36 per a urgències 

a la vellesa 

i 27 per a persones 

amb discapacitat 

intel·lectual.

 Un 97% de les persones 

amb discapacitat intel-

lectual i un 95% de les 

persones grans valoren 

positivament el servei. 

 Un 93% de les persones 

amb discapacitat 

intel·lectual i un 92% 

de les persones grans 

desitjarien sol·licitar 

una nova estada.
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Lletres
Lluís Gavaldà
Bridge, 2017

Òscar Pallarès
Aquest home és un po-
eta. I cada vegada més. 
Ho és quan fa lletres per 
a les cançons dels Pets, 
però també, quan fa articles per a l’Ara i també 
en aquest llibre, on explica de manera deliciosa 
històries diverses al voltant de les lletres de 39 can-
çons dels Pets. En Gavaldà sempre repeteix que no 
li agrada explicar el significat de les seves cançons. 
I no ho fa, però parla amb gran sensibilitat dels 
moments o les persones que les van inspirar.

Història 
Contemporània 
del Masnou*
Rosa Toran
Ajuntament del Masnou,
2017

Òscar Pallarès 
Estem davant d’una obra monumental. Editat per 
l’Ajuntament mateix, el llibre recull de manera 
exhaustiva la història del Masnou de la mà de la 
historiadora masnovina Rosa Toran. Una història 
absolutament documentada i detallada, fruit de 
l’anhel de l’Alcalde del municipi veí, Jaume Oliveras, 
que també és historiador. Cal entomar-la amb cal-
ma i amb ganes, perquè és una obra densa, però és 
una gran sort disposar de tota aquesta informació 
escrita i endreçada. 

Miquel Vilella
La línia màgica
MET Records, 2017

Albert Alabau
Des de Reus ens arriba 
aquesta petita joia de 
pop preciosista i grandiloqüent. Música manu-
facturada amb cura, ara executada amb energia i 
passió vigorosa, ara amb repòs de caliu de llar de 
foc, sempre amb un toc èpic, pinzellades corals 
i inevitables reminiscències beachboyanes. Tot 
ben amanit amb unes lletres directes, no sempre 
explícites, però sí plenes de sentit. Una delícia. 

LLIBRES

DISC

HISTÒRIA 
CONTEMPORÀNIA 
DEL MASNOU

Montse Donada 
La Quaresma, que acaba amb la missa del 
Sant Sopar de Dijous Sant, ens ha conduït 
fins al Diumenge Joiós de la Pasqua, la ce-
lebració més gran dels cristians. Hem viscut 
amb intensitat el Tridu Pasqual amb l’assis-
tència a les celebracions de Dijous Sant, Di-
vendres Sant i Vetlla Pasqual.

El passat 27 d’abril, dia de la Mare de Déu de 
Montserrat, Patrona de Catalunya, les sòcies 
de l’Associació de Dones Montserrat Roig 
van fer la tradicional ofrena floral en honor 
de la Moreneta.

Els dies 5, 6 i 7 de maig, l’Associació de Do-
nes Montserrat Roig preveu fer una recollida 
selectiva d’aliments per a Càritas davant dels 
supermercats del poble.

El divendres 12 de maig, de 20 a 22 h, tindrà 
lloc la celebració de la Pasqua Arxiprestal al 
Santuari de La Cisa.

Els joves de la parròquia han reiniciat la pu-
blicació del renovat Feliuet, amb interessants 
aportacions d’actualitat.

El dissabte 3 de juny a les 12 del migdia, 
rebran el Sagrament de la Primera Comu-
nió els nens que s’han estat preparant per 
aquest important moment. El dia anterior, 
a les sis de la tarda, rebran el Sagrament de 
la Penitència.

Ja preparem el nou curs de catequesi, 
doncs arriba el moment en què les famílies 
miren d’organitzar el complicat calendari 
d’activitats dels fills cara al proper curs. Els 
cristians hem de ser molt conscients de la 
importància de fer créixer la nostra fe al llarg 
de la vida. I la catequesi parroquial ens hi 
ajuda, en col·laboració amb els pares, en 

una etapa important del desenvolupament 
dels infants.

Les inscripcions es faran als locals parroqui-
als, al costat de la rectoria, els dies dijous 
28 i divendres 29 de setembre de 5 a 7 de 
la tarda. En el moment de la inscripció cal 
pagar els 35€ de despeses que es generen 
al llarg de tot el curs. Recordem que per fer 
la Primera Comunió calen dos cursos de pre-
paració. Els nens es poden inscriure a partir 
de segon curs de primària per al curs inicial 
de catequesi (opcional), i de tercer i quart de 
primària per fer primer i segon de catequesi. 
A partir de la Primera Comunió es poden 
inscriure a postcomunió i grup de joves per 
formar-se, tot duent a terme altres activitats.

Les sessions de catequesi seran els dimarts 
de 1/4 de 6 a 2/4 de set (17:15 a 18:30 h) o 
bé els diumenges de 2/4 d’11 a les 12 (10:30 
a 12 h) del matí. 

LA PARRÒQUIA AVUI

AVUI TASTEM...

Llet
Lluís
Bridg

Òscar 
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So de Masia Can Roda Syrah 
Garnatxa
Es tracta del més nou dels vins del celler de Santa Maria de Martorelles. 
Fa tres anys, i en previsió del creixement que estava experimentant el 
celler, els responsables de Can Roda van decidir plantar nova vinya de 
varietats negres, concretament, de syrah i garnatxa negra. Passats aquests 
tres anys i de la primera producció de raïm d’aquesta vinya, neix el So de 
Masia Can Roda Syrah Garnatxa 2016. Un vi que s’adapta a la perfecció 
a la demanda actual del mercat de vins negres: es tracta d’un producte 
fresc, agradable i fàcil de beure. Un vi que completa amb un quart negre 
la ja força àmplia gamma de 12 referències de Can Roda.  

*El pots trobar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
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Els orígens
A diferència d’altres entitats esportives de 
la comarca, els orígens del club es poden re-
construir amb tota nitidesa gràcies a testimo-
nis documentals com els primers estatuts i el 
contracte d’arrendament del terreny de joc, 
un espai on l’Alella ha jugat els seus partits 
com a equip local des dels seus orígens. El 4 
de desembre de 1922 es constituïa una socie-
tat anomenada Foot-Ball Club Alella, després 

que el 16 de novembre d’aquell mateix any els 
seus estatuts van ser aprovats per l’autoritat 
governativa. El capítol preliminar dels esta-
tuts d’aquest nou club esportiu deixaven ben 
clars els seus objectius “dedicar-se al sport 
i en especial al foot-ball, per vetllar per al 
desenrotllo físic de la joventut. Com aquesta 
societat serà purament deportiva, no tindrà 
cap color polític”. Estatuts que fixaven els 
càrrecs que conformaven la junta directiva: 

president, vicepresident, secretari, vicesecre-
tari, tresorer, comptador i quatre vocals –tots 
escollits pels socis en votació secreta– i les 
seves principals atribucions. Entre les més 
curioses, les del secretari –l’únic autoritzat a 
fer servir el segell del club– i les dels vocals, 
que feien torns mensuals per encarregar-se 
del manteniment del camp i del material ne-
cessari per la pràctica del futbol. El paper 
dels socis es recollia també a uns estatuts que 

Del FC al CF Alella, una 
història d’esforç i superació

RAMON ANGLADA

Foot-Ball Club Alella, Associació Sport Club Alella, CF Alella o simplement l’Alella. Diferents deno-
minacions, aturades més o menys llargues de l’activitat esportiva, desaparicions seguides de refunda-
cions i diversos escuts i colors de la samarreta. Canvis que conformen la intensa història del club de 
futbol del poble, amb permís del desaparegut Estomacal Pérez i, des de l’any 2013, de la Unió Espor-
tiva Alella. Des de l’any 1922, l’Alella –sense importar la seva situació administrativa, federativa o le-
gal– ha estat el lloc on diferents generacions d’alellencs han pogut practicar el seu esport: el futbol.

Equip infantil del FC Alella l’any 1922. D’esquerra a dreta: Vilà, Vilaplana, Verdú, Brutau, Comulada, Gallamí, Rafa, Fibla, Juanito i Peret.
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els consideraven peça essencial per a la sub-
sistència de l’entitat. N’existiren tres de tipus: 
els de mèrit, grup format exclusivament pels 
jugadors; els protectors, que feien donatius o 
pagaven quotes superiors –condició que fou 
concedida a la junta directiva-; i finalment el 
gran gruix de socis, els deportius, que abo-
naven la quota reglamentaria d’una pesseta 
i mitja mensuals. El pagament de les quo-
tes era element indispensable per ostentar 

aquesta condició i accedir als partits, ja que 
era obligatori presentar el rebut de pagament 
a l’entrada del camp. L’impagament acabava 
amb la pèrdua de la condició de soci: “si es 
retrasés al pagament de més de dos mesos, la 
Tesoreria del club l’avisarà amb quinze dies 
d’anticipació, finits els quals, causarà baixa 
essent expulsat”. El finançament del club, a 
més de les aportacions dels socis, arribava a 
través de rifes, la venda d’entrades i una pe-
tita ajuda del consistori que es concretava en 
el partit de Festa Major. L’últim capítol dels 
estatuts, amb el títol de Transitori, fixava 
la manera de dissoldre la societat esporti-
va i com els diners de la tresoreria del club 
havien de ser lliurats a la beneficència mu-
nicipal. L’oposició d’un mínim de vint socis 

bloquejaria tota possibilitat de dissolució. 
Després d’anys de donar puntades de peu 

a la pilota a diferents espais com a la riera 
–just davant de Can Lleonart-, a la platja del 
Masnou o a les esplanades davant de les fonts 
del poble, per fi es podia practicar el futbol 
en un terreny de joc en condicions que, el 
juliol de 1922, acolliria el seu primer partit. 
A finals del mateix any es disputaren els pri-
mers partits amistosos contra pobles veïns, 
i l’abril de 1923 el club disposava d’equips 
de categoria sènior i un d’infantil formats 
exclusivament per jugadors d’Alella, ja que 
els d’altres poblacions no foren acceptats en 
aquesta primera etapa. El 6 de març de 1923 
la Federació Catalana confirmava l’ingrés del 

FC Alella després de pagar 25 pessetes en 
concepte de drets d’entrada. 

Els diferents equips de l’entitat esportiva 
començaven a disputar partits i ho feien en 
un terreny de joc situat als afores de la po-
blació, al costat de la carretera que va cap a 
Vallromanes i d’on l’Alella ja no es mouria mai 
més. El 30 de juny de 1922, mesos abans de 
la constitució oficial del club, es formalitzava 
el lloguer d’un terreny –més o menys quadri-
làter– anomenat la Vinya d’en Moreu que es 
convertiria, després de jornades de feina per 
corregir un lleu desnivell, en camp de fut-
bol. Alberto Gaza, com a propietari –actuaria 
d’apoderat de les seves germanes Francisca, 
Mercedes i Elisa– signava un contracte pri-
vat d’arrendament amb els alellencs Josep 
Brutau Giralt, Joan Duran Font i el mestre 
nacional Marcelino Pons Raventós que, poc 
després, ocuparien càrrecs destacats en la 
primera junta directiva. Per al mestre d’Alella 
fou una prioritat que els nens de la població 
poguessin gaudir del futbol com a activitat 
física, però també educativa. El domicili so-
cial del club s’ubicava a l’Escola Nacional de 
Nois, i foren els alumnes del senyor Marce-
lino els que iniciaren els treballs d’arranja-
ment d’aquest terreny tot transportant sacs 
de sorra des de la riera per aconseguir un 
camp totalment pla. El contracte de lloguer 
d’aquest terreny –que limitava a l’est per l’ano-
menada Riera del Pont; al nord, per la finca 
dels successors de Jaume Barnadas i a l’oest 
i migdia, per la resta de la finca propietat 
dels germans Gaza Roselló– estava subjec-
te al compliment de deu condicions. Tot el 
document és amarat del desconeixement i 
la incredulitat dels propietaris davant d’un 
esport encara per popularitzar, i de la seva 
insistència per clarificar una vegada rere l’al-

La plantilla del FC Alella que jugaria el partit de Festa Major de 1926 contra la US Vilassar. 
Per la Federació Catalana el Vilassar es va fundar el 1910 i l’Alella el 1967.

La Vinya d’en Moreu, prop de Can Jonc, es transformaria en 
un terreny de joc envoltat d’una tanca feta de canyes de la Riera del Pont.
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FUNDAT EL 1922 EL FC 
ALELLA ES VA DISSOLDRE 
EL SETEMBRE DE 1926. 
AGAFARIA EL RELLEU DOS 
ANYS DESPRÉS L’ASSOCIACIÓ 
SPORT CLUB ALELLA
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tra que les despeses generades en la trans-
formació d’un antic camp en terreny de joc 
havien de recaure exclusivament sobre els 
arrendataris. La primera clàusula del con-
tracte destacava que “la porción de tierra ar-
rendada será destinada a campo de foot-ball 
para jugadores y espectadores y no podrá 
utilizarse para otro uso alguno, distinto del 
expresado, sin el previo consentimiento por 
escrito de los arrendadores. Todos los gas-
tos que se realicen para instalar ó establecer 
dicho sport en el expresado terreno arrenda-
do serán a cargo de los arrendatarios, con 
completa indemnidad de los arrendadores”. 
La durada de l’arrendament era de quatre 
anys, fins al 30 de juny de 1926, sent el pri-
mer any d’obligat compliment per part de les 
dues parts i els tres següents, només per part 
dels propietaris. Un lloguer que es renovaria 
any a any si cap de les parts no expressa-
va el contrari, per escrit i amb tres mesos 
d’antelació, a raó de 180 pessetes anuals a 
pagar en quotes semestrals de 90 pessetes. 
Un pagament que només es podia realitzar 
“en moneda efectiva de oro ó plata exclu-
sa calderilla y toda clase de papel moneda 
creado o por crear” als domicilis alellencs o 
barcelonins dels germans Gaza. El pagament 
del lloguer no es faria efectiu fins al gener 
de 1923 perquè part del terreny tenia ja un 
llogater fins el desembre de 1922. Obligats a 
aixecar i pagar el tancament del terreny de 
joc –inicialment fet amb canyes de la riera–, 
els arrendataris es comprometien també a 
respectar i conservar els marges del torrent 
que creuava la zona sud d’aquest espai, i els 
de la pròpia Riera del Pont, assumint també 
possibles danys i perjudicis provocats per la 
interrupció de la sortida natural de l’aigua 
per aquest torrent cap a la Riera. Finalment 
el contracte fixava les condicions de devolu-
ció un cop finalitzat el període de lloguer, tot 
destacant que “deberán restituir o devolver 
la cosa arrendada, completamente libre y và-
cua, dejando, además la tierra debidamente 
labrada, de suerte que esté apta ó dispuesta 
para proceder á su inmediato cultivo”.

El Futbol Club 
Barcelona i “El 
caso Rafa”
Paga la pena atu-
rar el relat per ex-
plicar la història 
d’en Joan Rafa i 
Mas –se’ns dubte 
un dels jugadors 
destacats del 
Foot-Ball Club 
Alella-, vinculat 
al club de 1922 a 
1926. El primer 
d’agost de 1924, 
el Mundo De-

portivo, rotativo 

ilustrado de todos los deportes recollia la 
crònica del partit amistós disputat el dia 30 
de juliol entre el FC Alella i el CD Masnou 
amb motiu de la Festa Major. Després d’aca-
bar la primera part amb empat a 2, el partit es 
tancaria amb un 7 a 3 després d’un clar domi-
ni alellenc: “En la segunda parte los locales 
dominaron durante los 45 minutos de juego; 
aunque los del Masnou hiciesen algunas esca-
padas, se estrellaban ante la defensa Guarda-
Rafa que ayer formaron una defensa comple-
ta”. Crònica que facilitava també l’alineació 
titular formada per: Bassas, Guarda, Rafa, 
Jijuan (possiblement Pijoan), Duran, Arisa, 
Gallemí, Brutau II, Ribas, Moliné i Sanmiquel.

El jove defensa esquerre, nascut a Alella 
el 9 de maig de 1909, jugaria al club del seu 
poble fins al 1926. De 1927 a 1929 ho faria 
amb la UE Sant Andreu i, finalment, de 1929 
a 1939 ho faria al Futbol Club Barcelona. Ju-
garia també 30 partits amb la samarreta de 
la selecció de Catalunya de 1933 a 1937. Rafa, 
però, començaria amb polèmica la seva etapa 
com a jugador del Barça. Club que, després 

del seu fitxatge, l’havia cedit al Badalona 
per jugar una sola competició –l’anomenat 
Torneig de Promoció– amb la condició que 
el jugador seria retornat quan el Barcelona 
el reclamés per incorporar-lo a la seva plan-
tilla. Tot i que el Barça donava per fet que 
formaria part de la plantilla que obriria el 
campionat contra el Sans l’estiu de 1929, la 
seva incorporació no es produiria fins quasi 
un any després. El Mundo Deportivo de 20 
de setembre de 1929, però,  donava per fet el 
seu retorn: “Parece ser que en este partido el 
flamante “as” barcelonista Goiburu jugará en 
su lugar de interior derecha y que debutarán 
Rafa el defensa ex andresense, y Diego ex 
jupiterista, adquisiciones recientes de los ex 
campeones”. Noticia que informava també del 
més que possible onze titular del Barça on, 
enmig d’estrelles consagrades com Goiburu 
i el porter hongarès Ferenc Plattko, hi havia 
el defensa alellenc Rafa. La polèmica cessió 
al Badalona i els problemes sorgits en el seu 
retorn cap al Barcelona s’acabaria convertint 
en “El caso Rafa” per als mitjans de comuni-
cació de l’època i per a la pròpia Federació 
Catalana de Futbol. Tots dos clubs afirmaven 
tenir la propietat del jugador. I no els faltava 
raó, ja que el Futbol Club Barcelona, en comp-
tes de cedir a Rafa, havia optat per concedir-li 
la baixa i permetre el seu fitxatge pel Badalo-
na a canvi d’un document de devolució signat 
pel president badaloní. El problema sorgiria 
en fer-se la petició de retorn del jugador, ja 
que la presidència del Badalona havia canviat 
de mans i els nous directius no reconeixien 
la validesa d’un document de devolució d’un 
jugador que, a priori, tenia fitxat legalment. 
Tot i que el propi Rafa acabaria defensant els 
colors del Barça quasi una dècada, en l’entre-
vista concedida el 22 de novembre de 1930 al 
Mundo Deportivo es posicionava clarament 

El 1928 naixia l’Associació Sport Club Alella de la mà dels mateixos 
impulsors del FC Alella dissolt dos anys abans.

Equip juvenil l’estiu de 1956 equipat amb la samarreta camisera típica d’aquella dècada.
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al costat dels interessos del Badalona: “-¿Qué 
opina usted del “caso” que ha promovido la 
cesión que de usted hizo el Barcelona al Ba-
dalona para jugar el torneo de promoción?

–¡Ep! Alto, amigo. Pare usted el carro. A 
mí no me cedieron al Badalona para jugar 
nada. A mí me dio una magnifica baja el Bar-
celona y yo firmé por el Badalona. Esto es 
todo”. Un periodista que es sorprenia per la 
inequívoca posició del jugador en referència 
a la clàusula de devolució i la possibilitat de 
jugar amb la samarreta del campió vigent: 
–¿Pero usted no sabía que el Badalona debía 
“devolverle” y que se exigía en la condición 
para darle de baja?

–Yo no sé nada. He oído hablar de esto a 
través de interrogatorios, declaraciones, con-
versaciones y toda la serie de derivaciones de 
mi “caso”. Pero en realidad, no sé porque se 
ha llegado a dar tanta importancia al asunto. 
Yo estoy legalmente inscrito por el Badalona.

–¿Y no tiene ningún interés en que el Bar-
celona lo reclame?

–Ninguno. A mí me interesa la verdad 
por encima de todo y tanto más cuanto que 
ésta no me cuesta ningún sacrificio. Yo me 
encuentro perfectamente bien en mi club. Si 
el Barcelona pudiera interesarse por mí de 

nuevo, y a mí me interesara, sería cuestión 
de hablar, pero ahora la situación es clara y 
yo soy indiscutiblemente badalonés. 

–Pero ¿este documento que firmó el en-
tonces presidente de su club actual?

–No sé qué decirle. Es una cosa que des-
conocía y que no puede obligarme a nada 
porque no hay mi consentimiento.”

Finalment continuaria al Badalona la 
temporada 1930-1931 per passar al Barça 
l’any següent. Joan Rafa i Mas acabaria jugant 
127 partits amb el Futbol Club Barcelona, la 
gran majoria en diverses posicions defensi-
ves, marcant un únic gol. 10 d’aquests partits 
foren els jugats en la gira que el Barcelona 
faria per Mèxic i els Estats Units en plena 
Guerra Civil, del 20 de juny al 20 de setem-
bre de 1937. Mentre una desena d’integrants 
d’aquell equip decidiren no tornar a un país 
en guerra, si que ho feren Joan Rafa i un grup 
reduït de jugadors i tècnics.

Un jugador que d’una manera o d’una al-
tra sempre va estar vinculat a l’equip del seu 
poble. Sis mesos després de participar en la 
inauguració del nou camp municipal de fut-

bol d’Alella el lateral esquerre 
moria a Barcelona. La revista 
Alella de gener-febrer de 1974, 
que recollia com a notícia des-
tacada l’estrena del nou camp, 
incorporava també un obituari 
improvisat informant de la seva 
mort el 20 de febrer de 1974.

Aturades de l’activitat, 
dissolucions del club 
i refundacions
Tot i la il·lusió generada pel 
seu naixement i l’empenta i els 
esforços –econòmics inclosos– 
dels impulsors del club, la so-
cietat esportiva Foot-Ball Club 
Alella fou dissolta el 28 de se-
tembre de 1926 en sessió extra-
ordinària. Gràcies a l’acta del 
secretari Marcelino Pons, po-
dem conèixer que hi assistiren 
8 socis i que només 20 estaven 
al dia amb el pagament de les 
seves quotes. El FC Alella desa-
pareixia sense diners suficients 
a la caixa per retornar les 500 
pessetes avançades per tres de 
les persones més actives del 
club: Brutau, Duran i el propi 
Pons, els responsables d’haver aconseguit 
un terreny on practicar el futbol.

Després de dos anys sense futbol oficial, 
bona part dels que havien protagonitzat la 
dissolució del club –com el propi Joan Duran 
com a figura visible– participaren activament 
en la seva reconstrucció. L’any 1928 naixia 
l’Associació Sport Club Alella que, a més del 
calendari oficial, portaria a terme una intensa 
activitat de partits amistosos dins de l’àmbit 
comarcal. En el període de II República, l’ac-
tivitat de l’equip fou frenètica tal com demos-
tren els testimonis fotogràfics de l’època. Del 
1930 a 1936 Alella gaudiria per primer cop a 
la història de dos clubs de futbol. S’inicia-
va d’aquesta manera la forta rivalitat entre 
l’ASC Alella i l’Estomacal Pérez, capitanejat 
per l’alellenc Joan Segur. Un equip creat pel 
farmacèutic valencià Vicenç Pérez, que havia 
fet fortuna amb el producte que donava nom a 
l’equip i amb una pomada que guaria els cops 
que no tenien ferida profunda; un equip que 
jugaria inicialment els seus partits en un des-
campat proper a la Creu de Pedra –descar-
tat pel seu desnivell– i acabaria al camp del 
Masnou. Existeixen també testimonis gràfics 
dels seus partits com, per exemple, el que els 
enfrontaria amb la selecció valenciana. Poc 
abans de l’esclat de la guerra, l’Estomacal 
Pérez desapareixia i alguns dels seus juga-
dors s’integraven a l’Alella. No és cert que a 
partir de juliol de 1936 s’aturés l’activitat del 
club fins al final de la guerra. Tot i que, amb 
l’avançada del conflicte i el major número 

d’homes incorporats al front, les competici-
ons oficials s’anaren suspenent gradualment, 
els partits amistosos es mantindrien fins a 
mitjans de 1938, tal com demostren les ano-
tacions al llibre d’actes municipal per la com-
pra de copes pel partit de Foot-Ball de Festa 
major. Amb la disposició legal republicana 
que concedia la propietat de part dels bens 
de l’Església als ajuntaments catalans, apa-
reixia una nova àrea d’esbarjo on també es 
practicaria el futbol. L’Hort de la Rectoria fou 
aquest espai públic obert a tothom després 
de l’eliminació de pràcticament la totalitat 
del seu mur de tancament. L’augment de la 
carestia alimentària va fer efímer aquest es-
pai que es va tornar a conrear per alimentar 
el mul municipal i obtenir productes d’horta 
per al consum humà. Tot i que es desconeix 
la data exacta de dissolució de l’Associació 
Sport Club Alella, de ben segur que no va so-
breviure massa temps després de l’entrada de 
les tropes nacionals i italianes a la població 
el dissabte 28 de gener de 1939.

S’obria, d’aquesta manera, l’etapa més 
negra d’un club controlat i dirigit per la sec-
ció local de la Falange Española a través del 
Frente de Juventudes, la seva secció infantil 
i juvenil. La pràctica esportiva era la millor 
manera d’arribar als més joves per poder 
inculcar-los els nous valors de l’España Na-
cional i, per tant, havia d’estar sota control. 
A més del futbol, els falangistes locals pro-
mocionaren la pràctica del ping-pong –com-
binada amb pràctiques espirituals– gràcies 

Banderí amb la formació del CF Alella l’any 1982. Les 
samarretes de color verd fosc havien incorporat feia poc 
la publicitat “Marfil” Alella.
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a la col·laboració dels Joves d’Acció Catòlica 
d’Alella (JACE), i l’any 1956 crearen un equip 
de bàsquet que va sobreviure només un any. 
El primer partit després de la guerra arribaria 
l’estiu de 1939 amb l’habitual partit amistós 
de Festa Major. La dècada dels 40 i 50 se-
ria molt difícil per a una entitat que lluitava 
per desempallegar-se del domini falangista. 
L’Alella jugaria la lliga de clubs adherits a les 
competicions de l’obra sindical Competición 
y Descanso de la Organización Sindical Es-
pañola, sota control falangista. Un període 
que coincidiria amb l’arribada de jugadors 
de poblacions veïnes que anaren deixant els 
alellencs en minoria. D’aquesta manera s’ar-
ribava a l’any 1958 on novament s’aturaria 
l’activitat del club. 

No seria fins a l’any 1967 que el club repre-
nia amb força la seva activitat, inscrit oficial-
ment a la Federació Catalana de Futbol amb 
la denominació de Club de Futbol Alella. El 
14 de maig d’aquell any es disputaria el primer 
partit oficial, tot i que testimonis de l’època 
afirmen que s’haurien jugat partits –encara a 
les competicions falangistes– el 1966, un any 
abans de la seva refundació. Tal com havia 
anat passant en totes les etapes anteriors, els 
nous impulsors del club hagueren d’afrontar 
diversitat de problemes. El principal, el mal 
estat d’un terreny de joc que parcialment ha-
via estat sembrat. Va ser necessari, doncs, 
netejar el camp, refer el tancament de canyes, 
reparar les casetes de vestuari i carregar por-
tadores de raïm amb aigua des de Can Jonc 
per omplir els dipòsits de les dutxes cada ve-
gada que era necessari. Amb un camp sense 
il·luminació, els entrenaments hivernals es 
traslladaren al camp del Masnou on, a canvi 
d’una quantitat fixa, s’encenia parcialment 
l’enllumenat del camp.

Finalment, l’any 1973 es portava a terme 
la construcció d’un camp de futbol municipal 
que s’inaugurava oficialment el 8 de desem-
bre, després de només quatre mesos d’obres. 
La propietat del terreny era de Joaquim Cu-
mellas, que l’havia cedit a l’Ajuntament a can-
vi de la urbanització d’una àrea propera a la 
seva gran finca. En la mediació entre la pro-
pietat i l’Ajuntament d’Alella hi participaria 
directament Pablo Porta Bussoms –president 
de la Federació Catalana de Futbol en aquell 
moment i, més tard, de l’espanyola per impo-
sició governativa–; reconegut falangista i, du-
rant mitja dècada, cap de la secció catalana 
i balear del Sindicato Español Universitario 
(SEU), des d’on s’exerciria la repressió i la 
violència física contra els estudiants universi-
taris antifranquistes i catalanistes. Autoritat 
de la dictadura que el mateix 1973, en l’acte 
d’inauguració del camp, rebria la insígnia d’or 
del CF Alella en agraïment als serveis pres-
tats. Distinció vergonyant que desconeixem 
si es manté a dia d’avui i que l’actual directiva 
del club podria, si més no, revisar.

D’aquesta manera, el CF Alella, amb un 
camp de primer nivell al Maresme, obria una 
nova etapa de la seva història moderna que 
caldria explicar –si li ve de gust al lector– en 
un altre article.

Els colors i l’escut
Els color originals de les primeres samarre-
tes de l’Alella fou el blau. Tot i que no hi ha 
quòrum a l’hora de definir el color de l’etapa 
de l’ASC Alella, possiblement dominarien 
les tonalitats ocres en unes samarretes de 
coll triangular blanc. A partir de 1939 l’Ale-
lla adoptaria els colors 
falangistes, franja ne-
gra central sobre fons 
vermell, per un breu 
període de temps. No 
seria fins a la dècada 
50 que s’imposarien 
els colors verd i blanc. 
Equipaments amb 
forma camisera on 
el verd dominava en 
colls, punys i la boto-
nera, deixaren pas a 
altres com els de fran-
ges verdes i blanques 
a l’estil del Real Betis 
Balompié. A partir de 
1967 aquests colors es 
consolidaven definiti-
vament amb diverses 
combinacions com 
la de franja diagonal 
blanca sobre fons 
verd, franja horitzon-
tal blanca sobre fons 
verd o tota la samar-
reta de color verd.

Pel que fa als es-
cuts, l’originari –de 
1922 a 1926– presen-
tava forma triangular 
–la base més ampla 
del triangle a la part 
superior–, al costat 
dret les quatre barres, 
a l’esquerre una pilota 
i a la part inferior l’ala 
en posició vertical. En 
el període d’existència 
de l’Associació Sport 
Club Alella l’escut can-
viaria totalment. Amb 
una forma que podria 
recordar vagament a 
una bota de futbol, al 
seu interior hi troba-
ríem l’ala en posició 
horitzontal sobre fons 
fosc, a la meitat inferi-
or d’un escut molt am-
ple, i les quatre barres 

creuades per una franja blanca diagonal –on 
possiblement hi apareixien les inicials del 
club– a la meitat superior. Al costat superior 
dret de l’escut, sobre la senyera, hi havia una 
pilota de futbol. L’Alella no s’escapà tampoc 
de la vergonya d’haver lluït l’àliga franquista 
a la seva samarreta. Als 60 es portaria a ter-
me una readaptació de l’escut original amb 
forma de triangle invertit. Manel Griñon, 
prenent de model l’escut de la CE Premià, 
redibuixaria l’escut del CF Alella. D’aquesta 
manera, a la dreta de la base superior del 
triangle es col·locava l’ala en diagonal, sobre 

fons blanc o blau cel, 
i tres franges combi-
nant el verd i el blanc 
al costat esquerre. 
En posició central, 
el nom del club, i a 
la meitat inferior del 
triangle, una pilota 
sobre fons blanc o 
vermell, el color del 
segon equipament en 
aquell moment. Les 
quatre barres, pre-
sents en tota la histò-
ria del club fins l’arri-
bada del franquisme, 
només retornaren a 
l’escut de forma pun-
tual, habitualment 
en la posició dels co-
lors verd i blancs. La 
samarreta lluiria pu-
blicitat per primera 
vegada a inicis dels 
80 de la mà de l’Alella 
Vinícola. Les lletres 
de Marfil Alella s’in-
corporaven de forma 
artesanal: un segell 
amb tinta les estam-
pava sobre un espara-
drap que un cop sec i 
retallat era cosit a la 
camiseta. Finalment, 
l’any 1997 es creava un 
escut commemoratiu 
del 75è aniversari del 
club –on el número 75 
sobresortia de l’escut 
triangular tradicional 
que només conserva-
va la pilota– i el 2015 
es presentava l’escut 
actual de color gra-
na on destaquen –en 
color blanc, sobre les 
quatre barres– el nom 
del club, l’ala i l’any 
de fundació: curio-
sament 1922 i no pas 
1967. 

Samarretes històriques del CF Alella, 
totes amb el color verd de protagonista.
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ESPORTS

PEP VIDAL 
Tot i que finalment no ha pogut aconse-
guir el retorn a Tercera Catalana, el Sènior 
masculí del Bàsquet Alella ha completat 
una molt bona temporada. Ha mantingut 
un bon nivell de resultats i acabarà la lliga 
del Grup 1 del Campionat de Barcelona en 
tercera posició després d’haver fet suar, fins 
al final, el Cabrera –que finalment ha acon-
seguit l’ascens– i el Sinera. També ha estat 

un gran any per al Sot-25, subcampió del 
Grup 4. Pel que fa la base, els resultats han 
estat molt satisfactoris amb la majoria dels 
equips a la zona alta de les seves competi-
cions, destacant especialment el rendiment 
del Júnior, el Cadet i l’Infantil. A més, el pas-
sat dissabte 8 d’abril el club va organitzar un 
trobada d’Escoles al Poliesportiu Abelardo 
Vera amb la participació del CB Vilanova i 
el Bàsquet Boet. 

PEP VIDAL 
La Quarta Catalana va ser la competició 
més matinera en arribar al seu final. Des 
de finals d’abril, el primer equip de l’Ale-
lla CF i la Unió Esportiva Alella ja poden 
pensar en la pròxima temporada després 
d’haver acabat en vuitena i cinquena posi-
ció respectivament. L’Alella CF va guanyar 
cinc dels últims sis partits i va ser el millor 
equip del tram final del campionat junta-
ment amb el Pomar, el campió. D’aquesta 

manera, va aconseguir deixar enrere les 
últimes places i acabar a la meitat de la 
taula. La Unió, per la seva banda, no va 
poder mantenir el ritme en els últims tres 
partits, en què només va poder sumar un 
empat i dues derrotes després d’encarrilar 
una bona ratxa de quatre triomfs consecu-
tius. El cinquè lloc final dels groc-i-negres 
millora amb escreix l’onzena plaça de la 
temporada passada i deixa molt bones sen-
sacions de cara a la temporada vinent.  

PEP VIDAL 
El Rugby Alella va obtenir un bitllet per a 
la fase d’ascens a Segona Catalana després 
d’un gran final de la lliga regular de Terce-
ra Catalana. Els alellencs van guanyar els 
darrers quatre partits de forma consecutiva, 
fins i tot el del 26 de març davant del líder 
Ripollès RC (20-17), que no havia perdut 
cap partit en tota la temporada fins llavors. 
Gràcies a aquesta gran dinàmica, van acce-
dir com a quarts als play-off i carregats de 

moral. El rival en la primera eliminatòria, a 
partit únic, va ser l’Anoia RC, i el duel es va 
disputar el passat dissabte 8 d’abril al Muni-
cipal de Les Comes d’Igualada, amb un gran 
ambient amb seguidors dels dos clubs. Mal-
auradament, el conjunt local va fer valer el 
factor camp i es va imposar per 32-8 deixant 
fora l’Alella a les primeres de canvi. El feme-
ní, per la seva banda, també va finalitzar el 
campionat de Segona Catalana a principis 
d’abril sense haver pogut puntuar.  

PEP VIDAL 
L’Alella FS ja s’ha assegurat l’ascens de cate-
goria del seu primer equip, el que era el gran 
objectiu del present curs. L’equip dirigit per 
Aniol Saiz va certificar el que s’esperava des 
de l’inici de temporada, quan encara resta-
ven quatre jornades després de la victòria 
del passat dissabte 29 de maig per 4-1 con-
tra el Sant Joan de Vilassar, un dels rivals 
directes. La graderia del Pavelló Abelardo 
Vera es va omplir i amb el xiulet final de l’àr-
bitre es va tornar a convertir en una festa. 

L’ascens d’un primer equip de rècord que 
només ha deixat escapar dos empats i una 
sola derrota en tot l’any, no ha estat l’únic 
motiu d’alegria, el Sènior B i el Femení aca-
baran la lliga tercers havent complert també 
les expectatives. I, a més, el rendiment de 
la majoria d’equips de base ha estat un èxit. 
D’altra banda, per al proper diumenge 25 
juny, el club prepara la celebració d’un gran 
acte de cloenda de temporada, amb partit 
del primer equip contra el filial del Catgas 
Santa Coloma. 

PEP VIDAL
El Sènior Masculí del Club Vòlei Alella ha 
assolit l’ascens a la Primera Divisió Cata-
lana tres jornades abans de finalitzar la 
lligueta de Promoció d’ascens. En una gran 
temporada, els alellencs van aconseguir 
acabar com a campions del Grup 1 de la 
Primera Fase de Segona Catalana, havent 
perdut només un partit, i es van classificar 
com un dels favorits per a jugar la Promo-
ció d’ascens a Primera Catalana. En aques-
ta Segona Fase, el Vòlei Alella ha seguit 
demostrant el seu nivell i només ha perdut 
dos partits en tot el campionat, aconse-
guint l’ascens de forma matemàtica tres 
jornades abans del final, després de vèncer 
a Vilafranca per 2 sets a 3. La temporada 
2017-18 buscaran consolidar el seu projec-
te en una categoria més competitiva com 
la Primera Catalana. El Juvenil i el Cadet 
femenins, els altres dos equips federats del 
club, també han arribat al final de les seves 
lligues amb resultats irregulars.. 

 BÀSQUET 

Bona temporada del sènior

 FUTBOL 

CF i UE Alella acaben la lliga amb bon peu

 RUGBI 

El CR Alella cau al play-off d’ascens

 FUTBOL DE SALA 

L’Alella FS ja és equip de Segona Catalana

 VÒLEI 

El CV Alella puja 
a Primera Catalana

POL MARTÍN, de l’escola Maresme-
Alella, va guanyar el premi al millor 
competidor infantil en el XVIII Cam-
pionat Internacional de Taekwondo 
Miguel Jordan, celebrat a Santa Maria 
de Barberà el passat 11 de març.

HEIDERSON FERNANDES, màxim 
golejador del Grup 1 de Tercera Cata-
lana de futbol sala, ha estat una de les 
peces claus en l’ascens de categoria 
de l’Alella FS.

GAVIN TAYLOR, jugador de l’Aleví B de 
l’Alella CF, ha superat la cinquantena 
de gols al Grup 35 de la Tercera Divisió 
Aleví i ha ajudat el seu equip a acabar 
a la meitat superior de la classificació.

TITO RABAT va aconseguir sumar 
en els dos primers grans premis de 
la temporada del campionat mundial 
de MotoGP. Va acabar quinzè a Losail 
(Qatar) i quinzè a Termas de Río Hondo 
(Argentina).

GABRIEL ARPE és l’entrenador del 
primer equip sènior masculí del Rugby 
Alella que va aconseguir classificar-se 
per a jugar les eliminatòries d’ascens a 
Segona Catalana.

P R O T A G O N I S T E S
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