
 
Pregó de  festes de la Miranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                                                   
 
 

                             Esplugues 
   José Miguel Gràcia Zapater           2009 

 1



 2



Pregó de les Festes 2009 de la Miranda (Esplugues) 
 
Amics i veïns: 
        
        Fa mil anys, més de mil anys, concretament l’any 963 surt esmentat el lloc 
d’Esplugues en un document d’una donació, que fa un tal Dac a l’església de 
Sant Miquel de Barcelona, de tots els béns que posseeix dels seus avantpassats 
al terme d’ipsas esplugas (les Esplugues). Posteriorment i durant el segle XI 
surt esmentat també el lloc d’Esplugues en permutes i donacions d’alous a 
esglésies de la ciutat de Barcelona. Així i tot, l’indret ja havia estat habitat en 
l’època romana (segle II a C), com ho demostren dues làpides dedicades a la 
memòria de Lucini Secundus i Quintus Calpurni Flavi. Allà per l’any 1096, 
segons documents de l’època, vivien tan sols una cinquantena de persones a 
Esplugues. 
         
        Esplugues era un poble de jurisdicció reial, fora del territori de Barcelona. 
Abans del segle XIV pertanyé a les Franqueses del Llobregat i els seus 
habitants foren lliures de tota mena de tributs en estar-hi sota la jurisdicció del 
batlle reial de les Franqueses del Vallés, el Llobregat i el Maresme. 
L’administració del municipi es feia per síndics, jurats i prohoms elegits 
comunalment. El domini directe de la terra estava concentrat en un nombre 
reduït de propietaris, entre els quals en destacaven per la seva importància, el 
monestir de Sant Pere de les Puelles i la torre o castell de Picalquers. Els 
pagesos del terme es repartien el domini útil dels masos, a canvi del pagament 
de censos, delmes o tasques. La família dels Picalquers posseïa una gran part 
de les terres d’Esplugues, incloses les que formen actualment el nostre barri de 
la Miranda. L’any 1325 el castell i totes les terres van ser venudes a una família 
de Barcelona i a mitjan segle XVII passaren a mans del compte Darnius, Capità 
General de Catalunya. Amb els decrets de nova Planta del 1716 desaparegueren 
totes les institucions pròpies d’aquestes terres.  
 
        El castell de Picalquers va ser derruït per ordre de Felip V i sobre les seves 
ruïnes es va construir, al segle XIX, l’actual Torre dels Lleons. Aquest nom 
prové dels dos lleons de pedra que formaven part d’una antiga font i que ara 
flanquegen les escales del pati. A la meitat de les escales s’hi poden contemplar 
també les dues làpides romanes que he esmentat anteriorment. 
 
        L’edifici actual de l’Ajuntament d’Esplugues era el nou Hostal de 
Picalquers, el qual, al seus orígens, era situat als voltants del castell de 
Picalquers, antic camí reial que seguia la Via Augusta romana. Amb la 
construcció de la nova carretera de Madrid (1763) (actualment Laureà Miró) 
per Carles III, es traslladà a aquesta nova via.  
 
        L'últim titular del conjunt de les terres de la Miranda, denominades partida 
del Baró o la Rovira del Compte de la Montanya del Baró Ferrer d’Espugues, 
fou Joan Baptista Martorell i Fivaller, comte de Darnius i duc d’Almenara Alta. 
L’any 1943 són comprades, —de cabida veinte y dos mojadas, poco más o 
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menos— onze hectàrees, una àrea i setanta una centiàrees, a la senyora María 
de las Mercedes Auger i Masanet, per Joaquim Nebot Montoliu, amb oficina a 
la plaça del Pes de la Palla de Barcelona, el qual les parcel·là de qualsevol 
manera i creà la Urbanització de La Miranda i les vengué a pams, mai millor 
dit. S’ha de dir que algunes construccions van començar a aparèixer d’enllà els 
anys 30. 
 
        I ara aquí estem uns quants a l’espai comú del nostre barri, la Miranda, 
donant entrada a les festes del 2009. A la Miranda hi vivim unes 900 persones, 
aquí i ara no hi som gaires, però els que hi som, ho som de debò. Bé, la resta 
també, però no hi són.  
 
        L’indret d’aquest barri nostre és privilegiat: una gran part arrecerada dels 
vents del nord i gairebé ningú impedeix la vista del veí amb les construccions 
esglaonades; i alguns més sortosos podem veure la Mediterrània i la nova 
Terminal 1 de l’aeroport, és clar, quan el vent s’emporta el boirim d’humitat i 
fums de la contaminació.  Per cert, aquesta contaminació, per sort, aquí no 
arriba mai. 
 
        Recordo bé que quan, amb els fills petits, vàrem venir a viure aquí, a 
gairebé totes les cases més antigues hi havia unes rajoletes, aparentment 
romboïdals, les qual portaven la inscripció amb lletres blaves: ASOCIACIÓN 
DE PROPIETARIOS. Segurament, aquesta associació veïnal hauria estat una 
de les primeres en fundar-se a Esplugues i a molts altres indrets. Des de fa uns 
quants anys tenim l’ASSOCIACIÓ DE VEINS, de caire més social i 
reivindicatiu, més enllà de la pura, que també, defensa de la propietat.  
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El barri també ha canviat força: 

 
Garrofers, quasi no en queden, 
d’ametllers, potser que menys. 
Les nicorelles cobertes 
per les cases i carrers. 
 
Què s’ha fet de la ginesta 
i dels maigs plens de grogor? 
Ara tenim aromers 
i al gener tenim les flors. 
 
Com no tenim esbarzers,  
ni mores roges ni negres, 
les heures i buguenvíl·lees  
pels murs de cases s’estenen. 
 
La Via Augusta està buida  
de quadrigues dels romans, 
però de cotxes és plena 
que no guarden l’stop mai. 
 
Quin pes tenen les demandes 
que l’associació va fent? 
També el barri té problemes, 
bé que ho sap l’Ajuntament. 
 

 
        Tot seguint la costum, avui dissabte comencem la festa del barri uns 
quants associats, aquí reunits.  
         
        Ara a mi m’agradaria donar-me a conèixer un xic a tots vosaltres: he 
viscut molts anys a la Miranda amb la Maricarme, la meva dona, i els fills; aquí 
he ultrapassat la data de jubilació; i també des d’aquí, conseqüent amb la meva 
afició envers la poesia, m’he inspirat per a escriure alguns dels meus poemes, 
uns més intimistes i uns altres més descriptius del paisatge i de les tradicions i 
personatges. Si em permeteu us llegiré un parell o tres de poemes que, d’una 
manera o d’una altra, porten l’empremta d’Esplugues o de la Miranda més 
concretament. El primer poema camina entre la metàfora psicoanalista i el 
firmament espluguenc. Potser, el segon també:  
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Del meu llibre Vers a vers a Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

Pleniluni  
 

Entro a casa i penjo les paraules inútils 
a un penjador Thonet, de peu, austríac i psicoanalista. 
Quedo lliure i tranquil, però amb les cames pesants, 

i un buit al cap de bombolles constrenyides 
que volen escapar-se cap el sostre del rebedor estelat. 

 
Entre l’espai que deixen dos instants, 

com una flor de pètals invisibles s’ha fet de nit 
per sobre de Sant Pere Màrtir i la Torre de Comunicacions 

i surt un crit de l’obscur de l’altre costat de la lluna. 
Demà plourà estrelles 

que mullaran els carrers de la Miranda abans de desfer-se el pleniluni. 
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Des d’Esplugues trenco el cercle 
 
 
 
 
 
 

Ara em recordo, un dia llegí: 
 

A l’univers hi ha cent mil milions de galàxies 
i en cada galàxia, cent mil milions d’estrelles. 

 
Avui, pensant-ho bé, puc afegir: 

 
En cada estrella hi ha cent mil milions de planetes. 

En cada planeta, cent mil milions d’éssers pensants. 
En cada ésser pensant, cent mil milions d’idees. 

En cada idea, cent mil milions de solucions. 
En cada solució, cent mil milions d’interpretacions. 
En cada interpretació, cent mil milions d’interessos. 
En cada interès, un ésser —no res— dins l’univers. 

 
Perquè a Barcelona n’hi ha molts de carrers 

i al capvespre s’encenen les llums. 
 
 

                                                                                  I encara més: 
 
 
 

 
 
    des d’Esplugues 
                                        veig el mar 
                                                                 llunyà 

                                                   gris 
                                                             sense 
                                                                             horitzó. 
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        I per acabar llegiré uns versets dedicats a la personalitat, vida i costums 
del Baró de Maldà, el qual com sabeu va escriure sempre en català per que 
l’agradava. Calaix de sastre constitueixen una obra costumista cabdal per 
entendre la vida de la petita noblesa barcelonina a cavall dels segles XVIII i 
XIX. Tenia casa a Esplugues, l’actual Can Cortada, i l’agradava força el 
menjar. Són uns versets que es podrien musicar i cantar. Provaré de recitar-
los amb una mena de cantarella: 

 
El baró de Maldà 
 
El baró de Maldà, 
en Rafel d’Amat Cortada. 
El baró de Maldà, 
en cantem. Anem a pams. 
 
El baró de Maldà 
al carrer del Pi té casa. 
El baró de Maldà, 
més que casa és bon palau. 
 
El baró de Maldà 
es passeja per la plaça. 
El baró de Maldà 
es desperta al gall cantant. 
 
El baró de Maldà 
dia a dia n’omple els fulls. 
El baró de Maldà: 
modes, viatges, vida i balls. 
 
El baró de Maldà 
a l’estiu arriba a Esplugues. 
El baró de Maldà: 
casa, un hort i gallinam. 
 
El baró de Maldà 
menja cols, faves i bledes. 
El baró de Maldà, 
escudella amb força carn.  
 
El baró de Maldà 
a un calaix deixa el que escriu. 
El baró de Maldà 
escriu sempre en català. 
 
El baró de Maldà, 
perdius menja i botifarra. 
El baró de Maldà, 
nous i ametlles amb vi i pa. 
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El baró de Maldà 
ronda per plaça de l’Àngel 
El baró de Maldà, 
plaça Nova, Born i Pla 
 
El baró de Maldà 
llepoleja confitures. 
El baró de Maldà, 
mató, fruita i bons gelats. 
 
Al baró de Maldà 
el mal temps no li fa gràcia. 
Al baró de Maldà 
li fa por el canvi social. 
 
El baró de Maldà 
berena llet i xocolata. 
El baró de Maldà 
pren melindros i secalls.  
 
El baró de Maldà, 
llengua viva del divuit. 
El baró de Maldà, 
locucions, mots i refranys. 
 
El baró de Maldà 
llueix greix, perruca i pòlvores. 
El baró de Maldà: 
processons i missa. Hi va. 
 
El baró de Maldà 
i les bèsties de l’infern. 
El baró de Maldà 
amb Perucho s’han trobat. 
 
El baró de Maldà  
quan viatja va en carrossa. 
El baró de Maldà, 
del tiet virrei Amat. 
 
El baró de Maldà 
va escriure de tot i més. 
El baró de Maldà 
com en Llull o en Josep Pla.  
 
El baró de Maldà, 
en Rafel d’Amat Cortada. 
Del baró de Maldà, 
gairebé tot ho em cantat. 

 
He acabat: bona festa a tothom!    
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