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A totes les persones que, amb el seu interès i generositat, fan possible que el món del 
col·leccionisme sigui un passeig per la història. 
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Benvolguda lectora, 
Benvolgut lector,

Aquest llibre pretén descobrir l’essència del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí i obrir 
les portes de cadascuna de les sales per mostrar les peces que en formen part. Es tracta 
d’una manera de compartir records, explicar el context històric i fer que el lector senti 
la curiositat i les sensacions fins a fer emergir la nostàlgia dels temps passats; perquè 
cada persona que vulgui visitar-lo s’endinsi en el fascinant món de l’art, de la cultura i del 
col·leccionisme.

El museu segueix la seva tasca, fruit de molts anys de feina realitzada amb il·lusió, esforç 
i dedicació per part de totes les persones que en formen part.
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PRÒLEG 
Amb motiu de més de mig segle dedicat a la història de la 
nostra ciutat, el Museu Etnogràfic Vallhonrat ha editat aquesta 
publicació que teniu a les mans. Es tracta d’una recopilació 
del seu fons, amb l’acompanyament dels escrits de persones 
vinculades a la cultura de la nostra ciutat que, voluntàriament, 
han ampliat la descripció de cada objecte.

 
Donant un cop d’ull a aquesta publicació, qualsevol persona s’adonarà que el fons del 
Museu Etnogràfic Vallhonrat és tan extens com ric. En definitiva, una col·lecció d’objectes, 
tan valuosa com necessària. Tot plegat, coronat amb un recull de fotografies procedents 
del museu i amb un recorregut històric de la família Vallhonrat, veritable alma mater 
d’aquesta aventura per a la recuperació de la història de la nostra ciutat.

De forma molt evident, però, es veu que el principal objectiu que ha perseguit el museu 
durant aquests darrers 60 anys és mantenir viva l’espurna de la cultura i del patrimoni 
de la nostra ciutat; a més, amenitzat amb activitats de difusió per apropar aquest gran 
tresor al conjunt dels rubinencs i rubinenques. La seva aportació passarà als llibres de la 
història de la ciutat. La dedicació i la voluntat de conservar fragments de la vida rubinenca 
mereix un reconeixement públic, a banda de la meva admiració com a alcaldessa. 

El Museu Municipal Castell col·labora amb la família Vallhonrat des de fa anys per la 
preservació de la història de Rubí. Estic convençuda que aquesta entesa pública i privada 
i aquesta coordinació entre dues entitats que cuiden el patrimoni són la clau de l’èxit.

El meu agraïment a totes les persones que de forma desinteressada han volgut col·laborar 
en aquesta iniciativa i que ha tingut la coordinació de la Núria Julià. I la meva felicitació a 
la família Vallhonrat, sense la qual seria més difícil conèixer el nostre passat.

Ana Maria Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí
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PRESENTACIÓ
Viure envoltats d’objectes

Vivim en contacte amb objectes. Hem construït les nostres 
formes de vida i els nostres llenguatges al voltant d’uns 
determinats objectes. Alguns són efímers i potser banals, poc 
preuats. I han estat víctimes històriques de la seva abundància i 
vulgaritat: els hem llençat i substituït sense parar. Tant li fa que 
els recollíssim d’una natura generosa, només que els haguéssim 
d’aplegar o que demanessin un treball previ de preparació per 
poder ser utilitzats. 
D’altres han estat més rellevants, més cars d’obtenir, potser 
més sofisticats, més permanents al voltant nostre, d’ús més 
especialitzat.

    Fotografia:  Jordi Play

   
Molts se’ns han fet imprescindibles i han condicionat la nostra qualitat de vida. S’han anat 
modificant i adaptant, modernitzant i industrialitzant. I nosaltres, amb ells. Instruments 
de treball, estris domèstics. I també objectes que contenen simplement l’expressió del 
gust i els requeriments d’una època concreta. Agents i penyores del canvi. Som, segons 
l’expressió recurrent d’Steve Jobs, tool-builders, constructors d’eines. Als museus, hi 
hem pogut conservar una part dels utensilis més interessants que hem construït i els 
exposem en contextos que ens permeten comprendre’n les circumstàncies i les funcions. 
En aquests objectes, hi ha sovint la memòria d’un temps, el rastre d’una determinada 
generació, una acumulació de significats. De la mateixa manera que les paraules i les 
estructures d’una llengua concreta contenen encriptada l’experiència històrica particular 
de la comunitat que les ha produïdes i reproduïdes, també els objectes poden acumular 
significació i sentit. Per aquest motiu, el fet de contemplar-los ens permet evocar i 
deduir-ne aquella significació i aquell sentit. I apropiar-nos-en.

El Museu Vallhonrat, a partir d’una tasca continuada de col·leccionisme personal i 
familiar, i de la captació de donacions, ha aplegat un conjunt molt divers de materials 
que, així mateix, expliquen retalls fonamentals de la història de la gent de Rubí. Aquesta 
“història” en dona fe. No és estrictament un museu local, però és també un museu local. 
Un museu que, per l’acció de la família fundadora i promotora, gaudeix d’un magnífic 
emplaçament al centre de la ciutat i permet jugar, sense restriccions, a viatjar endavant 
i endarrere pels enrevessats túnels del temps.
El Museu Etnogràfic Vallhonrat constitueix un actiu patrimonial molt rellevant que ha 
estat recentment reconegut amb l’atorgament de la Creu de Sant Jordi. Un tresor singular 
que convé posar en valor. Peces d’artesania, monedes, fòssils, documents, publicacions, 
mobles, eines, màquines, fotografies, obres d’art, atuells, vidres... pistes i senyals de 
recorreguts entortolligats. Vida congelada, en disposició de ser revelada. Una poderosa 
unitat externa de memòria. 

Joan Manel Tresserras Gaju
Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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INTRODUCCIÓ
Un museu familiar, obert a la ciutat

El museu sempre ha estat vinculat a la meva vida i a la 
història de la família. El van crear els meus pares, en 
Miquel Vallhonrat Brau i la Rosa Guiu Teruel, amb bona 
part dels objectes utilitzats pels avantpassats de casa, des 
del segle XVII.
Inicialment es guardaven, es compraven i es restauraven 
peces, però amb els esdeveniments del temps i veient la 
importància patrimonial que cobrava la col·lecció, vam 
decidir salvaguardar aquests tresors de la història que 
són dignes de ser visitats. Per tal de preservar tot aquest 
patrimoni, l’any 2017 es va crear la Fundació del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat de Rubí.

Després de molts anys de feina i amb la voluntat de donar a conèixer el nostre museu, 
un museu obert a la ciutadania i un referent al nostre país, es fa la presentació d’aquest 
llibre, que coincideix amb la celebració dels seixanta-sis anys del seu naixement i que 
pretén ser una eina de coneixement i de divulgació important.
L’escriptora Núria Julià s’ha encarregat d’escriure’l, amb sensibilitat i de manera acurada, 
seguint en tot moment les directrius facilitades des de la Fundació i amb la finalitat que 
els elements que integren cada àmbit museístic no passin desapercebuts.
El llibre fa un recorregut molt ben documentat sobre la història del museu i de la família 
Vallhonrat i ve marcat per un sentiment d’identitat local i de protecció del patrimoni 
molt sentit.

Per a la nostra Fundació, és un goig publicar aquest llibre, amb què es recupera i es 
divulga el valuós patrimoni que, des de fa anys, forma part de la història de la ciutat de 
Rubí i que és obert a la ciutadania.

Pere Vallhonrat Guiu
Director de la Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí
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CAPÍTOL 1 
HISTÒRIA I CULTURA

RUBÍ, LA NOSTRA HISTÒRIA

La ciutat de Rubí és un municipi de 33,5 km2
, situat a 123 m sobre el nivell del mar, dins 

de la comarca del Vallès Occidental, amb una població de 79.800 habitants.
Limita al nord amb les localitats de Sant Quirze del Vallès i Terrassa; al sud, amb Sant 
Cugat del Vallès; a l’est, amb Sant Cugat del Vallès, i a l’oest, amb Castellbisbal i Ullastrell. 
La ciutat es divideix per un curs d’aigua que neix al Coll d’Estenalles amb el nom de riera 
de les Arenes, entra al municipi per Les Fonts a l’alçada de la masia de Can Corbera, 
travessa la ciutat i acaba fent partió amb el terme municipal de Castellbisbal abans 
d’unir-se al riu Llobregat i desembocar al mar Mediterrani. 

Rubí és una ciutat amb tradicions culturals arrelades i una gran riquesa patrimonial 
històrica. Un indret tranquil, amb paratges naturals únics, que comença a canviar durant 
el segle XIX i principis del segle XX. En aquella època, les activitats tradicionals com 
l’agricultura i la ramaderia es veuen fortament incrementades, es construeix el Celler 
Cooperatiu l’any 1919 i augmenta el teixit industrial prop dels marges de la riera, cosa 
que també coincideix amb l’atorgament del títol de “Vila honorífica”, per part de la reina 
regent Maria Cristina, el 1895.

 Panoràmica de Rubí. Any 1950. Fotografia: Pere Xercavins Ambrós. Arxiu Històric Can Xercavins

L’origen de la paraula Rubí seria el topònim rivo rubeo, que significa “riu vermell”, que 
fa referència a les tonalitats rogenques de l’argila en el tram de la meitat sud de la riera, 
concretament, al marge dret que engloba part de les terres de Mas Jornet, Can Pi de 
Vilaroch i Can Balasc. Segons algun historiador, seria “Rubricata” nom d’una antiga i 
llegendària ciutat citada per Claudi Ptolomeu.
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   Imatge de la ciutat de Rubí a pincipis del SegleXX   Fotografia: L.Rolsin

El municipi vallesà sempre ha fet gala del seu esperit cultural i museístic, que cobrà vida 
amb el llegat del Dr. Guardiet i la seva voluntat de crear entitats com: l’Esbart Dansaire 
de Rubí, el Museu de Rubí o l’Escola Mare de Déu de Montserrat, entre d’altres.
Aquest interès a mantenir viva la història i les tradicions populars ha estat rellevant i 
un eix de treball a seguir per a moltes persones i entitats que han decidit recuperar i 
preservar aquest àmbit tan viu i constantment actiu.

Imatge del passeig d’Alfons Sala de Rubí. Fototípia Thomas
Targeta postal 4051, propietat de Núria Julià Fosas
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Passeig d’en Pau Claris. Sense data. Fototípia Thomas
Targeta postal 4043, propietat de Núria Julià

Vista de La Parellada i El Castell. Sense data. Fototípia Thomas
Targeta postal 4047, propietat de Núria Julià
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Plaça del mercat, actual plaça del Dr. Guardiet
Targeta postal núm. 40, datada l’any 1960

Casa consistorial de Rubí, antiga casa Rufé. Any 1925
autoria desconeguda



25

Imatge de Rubí amb el barri de Can Fatjó al fons. Any 2019. 
Fotografia: Núria Julià

El Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, amb el senyor Pere Vallhonrat Guiu al capdavant, 
és una fundació que ha decidit obrir les portes per donar a conèixer multitud d’objectes 
i peces que han format part de moltes etapes de la història. 
Es troba situat a la plaça de Montserrat Roig, en un entorn privilegiat, al bell mig de l’eix 
comercial i històric de la ciutat, prop de l’església de Sant Pere, del Casino Espanyol, de les 
torres modernistes de Cal Riba o Ezpeleta, Gaju-Marbà i Teixidor i de la Casa Consistorial.

Imatge de la ciutat des de Torre Bassas amb el Puigmadrona al fons
Fotografia: Núria Julià
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EL RUBÍ INDUSTRIAL

Rubí és la segona ciutat industrial de Catalunya més important d’àmbit, amb un 50% del 
sòl edificat, disposa de dotze polígons industrials, formats per centenars de fàbriques i 
empreses.

En el segle XIX i entrat el segle XX, a la ciutat ja hi havia indústries importants, com ara:

	 Targeta postal núm. 4045. Fototípia Thomas  
              Detall de Can Serrat, prop de l’actual complex de B. Braun Medical

La Pelleria. Fundada el 1835 per Narcís Menard, es dedicava a la filatura de seda  
fins que l’1918, es va vendre als germans Arch per fer aprests, blanqueig i tints. 
El 1937 va donar feina a més de tres-centes persones fabricant material per als 
avions de guerra republicans.

Vapor Nou. Fundat l’any 1879 pels germans Ribas, promotors de l’Escola Ribas de 
Rubí, era una de fàbriques més importants a l’Estat Espanyol, dedicada als teixits 
de vellut.

Pich Aguilera. Fundada per Rafael Pich, fabricava teixits de seda natural.

El timbre.  Dedicada al material elèctric, va començar a funcionar el 1932 i l’any  
1941, entrà a formar part de l’empresa AEG.

Supersond. Fundada pels germans Teixidó l’any 1950, fabricava motocicletes, 
televisors i màquines de cinema.

Sounder Regulación. L’antiga fàbrica Tymesa, fundada l’any 1945, començà la  
trajectòria com a empresa familiar amb Joan Gaju al capdavant i el seu fill Albert, 
que va donar continuïtat al negoci. Dedicada a fabricar timbres i material elèctric, 
amb el temps també va produir sensors, termòstats i pressòstats. Està situada al 
polígon La Llana i la dirigeixen la Sílvia i en Albert Gaju, la tercera generació.



27

La indústria local pren molta embranzida després de la rierada de 1962, ja que es beneficia 
d’una ubicació excel·lent, propera a localitats com: Terrassa, Sabadell i Barcelona.
El 1963 es van començar a edificar naus industrials al polígon de Can Jardí i, posteriorment, 
al de Cova Solera. En aquest últim, i per acabar de definir el polígon, es va constituir una 
entitat de cooperació entre empreses i l’Ajuntament de Rubí. Anys més tard, l’entramat 
industrial es va continuar expandint pels polígons de Rubí Sud, La Llana, Ca n’Alzamora i Can 
Rosés, que fou un polígon exemplar a l’època. L’any 2020, el municipi rubinenc posseeix 
un entramat empresarial de 1.430 empreses en funcionament: 1.089 microempreses, 
288 petites empreses, 48 mitjanes empreses i 5 de més de 250 treballadors, segons 
dades extretes del Registre Mercantil.

Vista dels polígons La Llana i Can Rosés 
Fotografia: Ramon Vilalta. Cedida per l’Ajuntament de Rubí

Vista aèria del municipi de Rubí de principis del segle XXI. 
Fotografia: Paisajes Españoles
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Entramat industrial amb les zones de Can Vallhonrat i Ca n’Alzamora
Fotografia: Paisajes Españoles

Vista de les naus industrials al polígon de Can Jardí. Any 2000. 
Fotografia: Paisajes Españoles
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Durant el mandat de l’alcalde Miquel Llugany es començà a instaurar un ordre urbanístic 
amb l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) i, anys més tard, 
l’equip de govern de l’alcaldessa Carme García es va proposar ajudar el sector creant una 
iniciativa conjunta amb la CECOT, perquè representés prop de les sis-centes empreses 
locals, associades i instaurades al municipi.

Miquel Llugany Paredes (Rubí, 1951)

Arquitecte i professor que col·laborà en la fundació de l’Assemblea 
Democràtica de Rubí. Vinculat a diferents entitats esportives i 
culturals, va impulsar el moviment associatiu als barris. Alcalde en 
les primeres eleccions democràtiques l’any 1979, va aprovar el POUM 
(Pla Ordenació Urbanística Municipal), vigent en l’actualitat. Va dimitir 
l’any 1994.  Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Una iniciativa ben valorada per la presidència de la CECOT que, l’any 2006, va crear el 
Fòrum CECOT Rubí, amb el senyor Joan Arch com a president, seguidament el senyor 
Jordi Parera i, actualment, amb el senyor Manuel Jiménez al capdavant, exdirector de B. 
Braun. La col·laboració entre l’associació i el consistori fou positiva i va servir per calmar 
els problemes de la urbanització als polígons. Una tasca que avui dia segueix per vetllar 
activament per la solució dels problemes en el sector.

     

L’any 2019 la CECOT, presidida actualment per Antoni Abad, va presentar la Fundació 
Museu Vallhonrat a la candidatura per la Creu de Sant Jordi. 
La CECOT és una associació empresarial multisectorial, constituïda l’any 1978 i integrada 
per una gran diversitat de gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals 
que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant 
davant dels interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més 
avançats per fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses, pimes i grans 
empreses. Així mateix, la història de la CECOT és la conseqüència de segles de dinamisme 
econòmic anteriors al 1978.

        Acte d’aniversari de trajectòria empresarial de la CECOT D’esquerra a dreta: Bruno Ferrari, 
  Antoni Abad, Montserrat Vilalta, Jordi Arch, Josep Viladiu, Ana Ma. Martínez, Manuel Jiménez,   
 Pere Vallhonrat, Jordi Parera i Rafa Güeto. Any 2016. Fotografia: Localpress
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LA MÀGIA DEL COL·LECCIONISME

L’Institut d’Estudis Catalans cita que el col·leccionisme: “és el fet de col·leccionar 
objectes d’un interès històric o artístic especial, o simplement rars.” Però el significat 
de col·leccionisme va més enllà per a les persones que gaudeixen d’aquesta afició, ja 
que no és una simple acumulació d’objectes recuperats, comprats o trobats, sinó que 
també inclou la manera de conservar-los i organitzar-los segons uns criteris propis que 
permeten establir un ordre, tenint en compte el valor i la informació que poden aportar. 

El fet d’acumular objectes i classificar-los per gaudir-ne és un instint humà, característic 
de persones organitzades i curioses que disposen de temps i d’espai per dedicar, guardar 
i exhibir aquesta gran passió. El col·leccionisme crea petits mons i regala moments per 
aprofundir més en la temàtica de cada col·lecció, i si el col·leccionisme és important, 
encara ho són més les persones que el fan possible.

Imatge de l’emblemàtica torre de l’aigua
Fotografia: Núria Julià Fosas
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Imatge del pati interior del Museu amb la ciutat de Rubí al fons
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat

Imatge del pati interior del Museu i una vista nocturna amb la ciutat de Rubí al fons
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Una afició que no té data d’inici perquè existeix des que les persones decideixen donar 
valor a objectes curiosos, originals i peculiars amb quelcom diferent per pensar que cal 
conservar-los com a peces singulars i úniques. I d’aquesta manera espontània, neixen 
aficions que, amb el pas dels anys i amb una selecció acurada, poden arribar a augmentar-
ne el valor.  
En temps dels neandertals, ja es recollien petxines, fustes i petits objectes d’ús quotidià 
per decorar. En les cultures egípcies també era evident el gust que tenien pels objectes 
de gran bellesa; i els grecs, els grans col·leccionistes d’art hel·lènic que exhibien a les 
cases. 

Imatge del jardí amb el pou d’aigua en primer terme i la porxada del Museu 
Fotografia: Núria Julià



33

Imatge de la porxada del Museu Etnogràfic Vallhonrat amb diferents objectes exposats
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Imatge del jardí exterior del museu amb el sortidor al centre 
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat

Des del segle V, amb la invasió dels bàrbars, l’art i la cultura van quedar relegats a un 
segon terme fins a finals del segle VIII, quan l’emperador Carlemany reinicià l’afició pel 
col·leccionisme. 

Cap al segle XIV, el llinatge dels Mèdici va promocionar el mecenatge de l’art florentí, 
estenent la passió per les obres mestres a tot Itàlia i bona part del continent europeu. 
L’època del Renaixement italià va servir per cultivar l’art per la pintura i l’escultura que 
foren enaltides arreu, la qual cosa va fer que es creessin excel·lents col·leccions privades. 
Durant el segle XVII, es van reunir les col·leccions d’art i joies reials de França, així com les 
del cardenal Richelieu, de considerable qualitat, que malauradament van desaparèixer 
durant la Revolució Francesa.
Monedes, quadres, llibres, manuscrits, gravats, rellotges, armes i joies formaren part de 
col·leccions posteriors, iniciades per Santiago Rusiñol o Enrique de Aguilera. 

Santiago Rusiñol 
(Barcelona, 1861- Aranjuez, 1931)
Pintor i escriptor que va decantar la seva carrera artística per la literatura amb un 
centenar d’obres, es va convertir en un dels escriptors més reeditats de la seva època. 
Aficionat a l’art, al col·leccionisme i l’excursionisme científic, fou un home polifacètic.
Part de la seva obra s’exposa al museu Cau Ferrat de Sitges, que fundà el 1893, com a 
casa taller. Es va convertir en museu l’any 1933. Aquest temple del Modernisme, conserva 
les col·leccions d’art antic i modern de pintors com: Picasso, El Greco, Zuloaga, Gargall o 
Casas, entre d’altres.

Enrique de Aguilera. Marqués de Cerralbo 
(Madrid, 1845-1922)
Arqueòleg. De ben petit ja mostrava afició per col·leccionar monedes antigues que 
comprava amb els diners de la paga setmanal. Amb la mort de l’avi i el pare, va heretar 
títols nobiliaris i un patrimoni d’un valor incalculable que va saber administrar.
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Després d’estudiar dues carreres i de publicar poemes, va deixar clara la seva vocació 
política en ingressar al partit carlista. Fou nomenat senador i la seva tasca en favor de la 
causa li va valdre el Toisó d’Or i ser membre de la Reial Acadèmia Espanyola i de Belles 
Arts de San Fernando.

Però si hi ha un referent en el món del col·leccionisme a Barcelona, aquest és el senyor 
Frederic Marès que, des de ben jove i per satisfacció pròpia, cultivava la passió per les 
col·leccions, que cuidava meticulosament i al detall. Si bé és cert que no totes estan a 
l’abast de tothom, sempre es troben objectes que criden l’atenció i n’hi ha tants com 
persones al món: xapes, pedres, minerals, llaunes, calendaris, objectes antics, monedes, 
sorres, didals, puros, reposa gots, ceràmiques i un llarg etcètera, que els col·leccionistes 
amplien per satisfacció pròpia o per mostrar amb orgull a la gent.

Frederic Marès Deulovol
(Portbou, 1893- Barcelona, 1991)
Escultor i artista polifacètic, compta amb una bona obra 
escultòrica modernista. Amb 18 anys, durant una estada 
a París, va descobrir el món del col·leccionisme a les 
botigues d’antiguitats, comprant algunes peces del que 
acabaria sent el seu museu que alberga milers d’objectes 
ben diferents i curiosos. Una afició que el portava a 
comprar, a classificar i a restaurar gairebé de manera 
obsessiva. 
Cal destacar que Marès també participà en les tasques de 
restauració de les tombes reials del Monestir de Poblet 

i que la seva col·lecció d’art religiós és una de les més importants i reconegudes que 
s’exposen en el museu barceloní que du el seu nom.

En la imatge, Frederic Marès, col·leccionista, amb una Mare de Déu amb el Nen  
Talla romànica de la segona meitat del segle XII. Fotografia: Museu Frederic Marès.© Fotos PIC, 1965

Dedicar-se al món del col·leccionisme comporta molt temps i paciència per adquirir 
peces, apreciar-les, valorar-les, restaurar-les i, finalment, exposar-les. Així doncs, el 
col·leccionisme és una afició que, amb dedicació, esdevé una autèntica passió i permet 
afavorir el nivell cultural de pobles i ciutats, apropa la història i l’art a les persones que 
senten curiositat per aprendre i entendre-la millor a través de la mostra d’aquests 
objectes.

En el cas concret que ens ocupa, els continuadors d’aquest llegat, van saber valorar la 
importància del llegat museístic familiar, per cuidar-lo i ampliar-lo tant amb la compra 
com amb donacions que els arribaven a les mans. Cada objecte que descobrien era una 
peça de col·leccionista que, un cop restaurada, esperava el seu lloc per ser dignificada i 
enaltida. 
D’aquesta manera tan natural, aquell recull inèdit i minuciós dels primers anys ha 
esdevingut un passeig per la història a través de peces, que formen part d’un temps i uns 
costums, que són el tresor més valuós per entendre la història dels nostres avantpassats 
i conèixer com vivia la societat en temps passats.
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El Museu Etnogràfic Vallhonrat és un espai únic, curiós i interessant perquè convida al 
gaudi, a l’aprenentatge, a l’observació i al coneixement detallat de les més de 9.000 
peces que s’hi exposen. 
Un espai que ha estat possible gràcies a la magnífica tasca realitzada per la família 
Vallhonrat, a la col·laboració de tothom qui durant aquests anys ha fet donacions, a 
l’equip de professionals que hi ha treballat i a totes les persones, entitats i organismes 
que l’han visitat i que han fet que sigui un referent cultural al nostre país.

Pere Vallhonrat a la sala del mobiliari. 
Fotografia: Nuria Julià Fosas. Arxiu Museu Vallhonrat

Imatge del jardí del Museu. 
Fotografia: Núria Julià Fosas
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Vista del pati del museu fet amb fullola i cremat
Autoria: María Martínez. Arxiu Museu Vallhonrat
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Imatges de les oliveres mil·lenàries plantades al jardí.
 Fotografies: Arxiu Museu Vallhonrat
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CAPÍTOL 2
PATRIMONI ETNOGRÀFIC

LA IMPORTÀNCIA DELS MUSEUS

Un museu etnogràfic es dedica a temes relacionats amb l’estudi de les cultures i les 
característiques pròpies d’una comunitat mitjançant mètodes consistents en la 
observació i en la participació dels diferents grups socials, per conèixer amb més detall la 
seva manera de viure i tot el que els envolta. En canvi, l’etnologia és la ciència que estudia 
concretament les ètnies i la cultura a través de pràctiques i creences que serveixen per 
reconstruir la història de dones i homes, així com els canvis culturals. 

Imatge del logotip del Museu Etnogràfic Vallhonrat fet amb ferro, obra de l’artista Pep Borràs
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat

En aquest món, també hi tenen un paper destacat l’arqueologia i l’antropologia, ja que la 
primera és la ciència que estudia els canvis que viuen les societats investigant les restes 
trobades i/o conservades a través del temps; i la segona és la ciència que estudia les 
característiques de l’ésser humà, l’evolució biològica de l’espècie, les estructures socials 
que han format i la diversitat d’expressions de les llengües i les cultures identificades en 
diferents llocs d’arreu del món.

Per tant, els museus són espais que permeten contemplar objectes i interpretar-los 
segons la cronologia de la seva història i la funcionalitat que tingués en el temps, no 
només des de l’observació estètica. Així mateix, permeten situar cada peça en una època 
concreta per entendre el paper que cadascun dels objectes desenvolupava, mitjançant 
cartel·les o díptics informatius amb explicacions senzilles i breus. 
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Juntament amb les biblioteques i els arxius, els museus són llocs dedicats a la conservació 
i a la difusió d’una part de la memòria col·lectiva del patrimoni històric que, al mateix 
temps, exerceixen una funció pedagògica i divulgativa important, ja que contribueixen 
de manera significativa, a preservar la identitat cultural de molts pobles i ciutats. 
A més a més, són una eina imprescindible a l’hora d’establir la relació entre persones, 
cultura, lleure i educació per buscar l’aproximació al desenvolupament personal i social, 
així com afavorir aquesta relació perquè enriqueixi la cultura social.

Les peces peculiars, especials, úniques i curioses a ulls dels col·leccionistes foren 
reconegudes com a objectes útils durant el segle XIX, pertanyents als exploradors i als 
viatgers amb ambició de conquerir nous imperis, als missioners i a les evangelitzacions 
dels indígenes i d’altres investigadors que a través d’escrits, il·lustracions i algun objecte 
original comprat o trobat, que mostraven a la tornada. D’aquesta manera tan senzilla, es 
van iniciar les primeres col·leccions europees i, a principis del segle XX, aquests objectes 
van començar a ser admirats i valorats.

París fou una de les primeres ciutats a dedicar un museu a aquests objectes i durant 
anys, evolucionaria fins a convertir-se en el Museu de l’Home, fundat l’any 1937 per 
Paul Rivet, amb seu a la plaça de Trocadero. Un centre de recerca científica i una de les 
set seccions del Museu Nacional d’Història Natural, que recull la varietat, l’evolució i 
l’expressió cultural i social de la humanitat.

Paul Rivet
(Wasigny, 1876 – París 1958)
Metge i etnòleg que va participar en l’expedició de 1901 a l’Equador. Ajudant en el Museu 
d’Història Natural i que, amb el temps, va formar nombrosos etnòlegs i va acabar dirigint 
el museu.
Fou el creador de la teoria oceànica que explica que la població indígena americana és el 
resultat de migracions asiàtiques.

En la carta sobre la conservació de la cultura tradicional i popular, signada a Mèxic l’any 
1989, es fa referència a una primera aproximació al concepte de patrimoni etnològic 
relacionat directament amb la cultura i que compta amb gran valor en la història 
dels pobles: “...com el conjunt de creacions que emanen d’una comunitat fundada en 
la tradició, expressada per un grup o per individus i que reconeixen respondre a les 
expectatives de la comunitat quant a l’expressió de la seva identitat cultural i social: les 
normes i els valors es transmeten oralment, per imitació o d’altres maneres. Les seves 
formes comprenen entre d’altres, la llengua, la literatura, la música, la dansa, els jocs, la 
mitologia, els rituals, els costums, l’artesania, l’arquitectura i altres arts”. 

La cultura és, doncs, el conjunt de formes de vida tradicionals, immaterials i materials, 
que defineixen els trets d’identitat més característics dels diferents grups que formen 
part de la societat.
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Detall de la col·lecció d’eines del camp, a la porxada exterior del Museu.
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat

Part de l’exposició arqueològica. 
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Aquest tipus de museus socials van aparèixer amb l’objectiu d’estudiar, exposar, conservar 
i conèixer els costums dels pobles i la manera fer de la seva gent. Van viure l’època 
daurada a principis del segle XX com a referents indiscutibles de la renovació museística, 
fins que a partir de 1970, quedaren relegats a l’oblit per part del públic i dels etnòlegs, 
ja que els seus interessos es dirigien cap a l’estudi de fets no materials. Es consideraven 
els museus com a simples arxius, que rebien les poques visites de persones estudioses 
i/o dedicades a la investigació.

A Catalunya, hi ha cent catorze museus registrats i tres-centes noranta-quatre col·leccions 
obertes al públic que realitzen una important labor educativa i cultural amb temàtiques 
tan diverses com: l’arqueologia, l’etnologia, la ceràmica, la zoologia, el cinema o el 
disseny.

Tot aquest patrimoni ha fet realitat que el 18 de maig, des de l’any 1977, quedés fixat 
com a  data per celebrar el Dia Internacional del Museus, amb la finalitat de reflexionar 
sobre aquests espais.
Un dia en què s’organitzen activitats atractives i gratuïtes, amb l’esperada Nit dels Museus, 
una iniciativa procedent del Consell d’Europa que s’ha convertit en un esdeveniment 
cultural per captar nou públic i obrir les portes de l’art a la ciutadania. La primera cita va 
tenir lloc l’any 1997 a Berlín i, amb el temps i la bona acollida, s’ha organitzat a cent vint 
ciutats d’arreu del món. A Barcelona, concretament, va començar l’any 2013, a seixanta-
dos museus. El Museu Municipal Castell MMUC i el Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí 
es van sumar a la iniciativa i entre els dos museus hi ha una relació activa.

Entrat el segle XXI, la direcció dels museus etnogràfics s’ha modernitzat i ha treballat de 
valent per potenciar −des d’una vessant més propera i educativa− aquest patrimoni per 
fer-lo més interessant i didàctic al públic. En tot aquest canvi, hi ha tingut a veure el rebuig: 
a la societat de consum; el valor que es dona a les cultures tradicionals, al redescobriment 
dels valors de la pagesia; a la preservació d’entorns naturals, i a la sensibilitat general a 
cuidar i protegir part de la història dels territoris. A més, s’ha aprofitat aquesta situació 
per actualitzar els espais expositius i per donar més rellevància a determinats objectes i 
a les decoracions i ambientacions de les sales.

Durant la primera dècada del segle XXI, molts museus han optat per transformar part del 
seu espai i oferir una imatge més actual i atractiva.

La forta presència de les xarxes socials, la facilitat que presenten, la immediatesa de 
les comunicacions i l’addicció que han provocat en els usuaris, obliguen molts museus 
a seguir treballant per adaptar-se i integrar-se en aquesta nova era de dinamització i 
divulgació cultural, però sense perdre la capacitat de convidar a contemplar personalment 
cada peça i a ser partícip de la màgia que regalen els museus, que són una porta oberta 
a l’aprenentatge. 

Un gran esforç que s’ha dut a terme perquè es creu que l’accés a la cultura és un dret 
universal i essencial que cal posar a l’abast de la ciutadania pel gaudi general.
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CAPÍTOL 3
HISTÒRIA I CREACIÓ DEL MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT

HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA VALLHONRAT

Per explicar el naixement d’aquest museu tan emblemàtic a la ciutat, cal fer un repàs a 
la nissaga familiar a través d’alguns dels seus protagonistes. Cal situar-los en el temps i 
posar-los cara, com és el cas del senyor Miquel Vallhonrat i la seva esposa, la senyora 
Rosa Guiu, artífexs d’aquest projecte museístic, així com la resta de familiars que hi 
donen continuïtat.
A banda de les dades que consten al cadastre, segons els records de l’entorn familiar, si 
tombem la vista enrere, ens remuntem a finals del segle XVII, quan Pau Vallhonrat i la 
seva esposa Isabel arribaren, procedents de la localitat de Terrassa, a la casa Vallhonrat, 
situada al carrer de la Creu, per dedicar-se a la fusteria, a l’agricultura i a la cansaladeria; 
l’altra part de la branca familiar va decidir anar a viure a la masia de Can Vallhonrat, per 
dedicar-se exclusivament al conreu de les terres i al bestiar.

L’any 2008 el Grup Fotogràfic El Gra va publicar el llibre Motius de Rubí, una ullada amable 
a la gent d’abans, que fa un repàs fotogràfic d’algunes famílies de la ciutat vallesana que 
foren conegudes pel cognom, acompanyat d’un sobrenom no sempre ben sonant, o pel 
lloc de procedència que determinava el malnom o motiu d’una persona o d’una família. 
Aquests noms no oficials equivalen a un prenom, que passa de generació en generació 
per esdevenir el nom de la casa.
L’ofici també servia per designar de manera noble les persones i els malnoms, que 
malgrat usar-los com una cosa de mal gust i, per tant, mal acceptada per l’interessat, era 
tota una tradició a la ciutat emprar-los per designar una família o persones en concret.
En aquest sentit i gràcies a aquest recull, les famílies Guiu i Vallhonrat, ambdues 
classificades per l’ofici, van ser unes de les protagonistes d’aquesta publicació.

Entrada a la finca de l’actual museu pel carrer de la Creu, on hi havia els galliners i les conilleres, 
amb el dipòsit d’aigua dalt de tot. Dècada dels 50. Fotografia: arxiu família Vallhonrat 
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Fotografies: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)
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Fotografies: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)
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Arbre genealògic de la família Vallhonrat des del segle XVII, que destaca en l’eix central.
Fotografia: Jordi Garcia Arxiu Museu Vallhonrat
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En l’arbre genealògic familiar, s’observa que el monestir de Sant Cugat ja tenia establert  
al mas Oller, de Valldoreix, a Bartomeu Vallhonrat i Beneta, de Terrassa, l’any 1595. El 
mas Vallhonrat continua en herència fins a l’últim hereu, Pau Vallhonrat i Calvet, ja que 
l’any 1770 figura en mans de Francesc Busquets, un altre propietari. 

           Can Vallhonrat de Valldoreix

  Bartomeu Vallhonrat  - Beneta     (1595) 
  Rafael Vallhonrat - Elisabet Palet  (1603) 
  Jaume Vallhonrat i Palet - Margarida Palet de la Castlania         (1633) 
  Josep Vallhonrat i Palet de la Castlania - Mariàngela Carbonell (1666) 
  Joan Vallhonrat - Josepa Soler (1694) 
  Joan Vallhonrat i Soler - Maria Calvet (*)
  Pau Vallhonrat i Calvet  - Rosa Valls i Ribas (1739)
                 Josep Vallhonrat i Valls  - Eulàlia Pagès i Barba   (1782) 
                                                           “                      - Eulàlia Canals i Roger (1820) 
                       Miquel Vallhonrat i Valls  - Maria Eulàlia Parera (1788) 

  Cal Vallhonrat de Rubí (en el Padró i carrer de la Creu) 

  Antoni Vallhonrat i Valls - Marianna Llugany i Vilardell  (1775) 
                     “                       - Margarida Farrés       (1787) 
  Josep Vallhonrat i Llugany - Eulàlia Ramoneda              (=1805) 
  Miquel Vallhonrat i Ramoneda - Carolina Servole           (1811) 
  Miquel Vallhonrat i Servole - Teresa Marcet i Jaumot    (1844) 
                       “                       - Francesca Domènech  
  Amadeu Vallhonrat i Marcet - Agustina Brau i Alberich (1873) 
                           tenen dos fills (1 i 2): 

1. Miquel Vallhonrat Brau   (1902) 
casat amb Rosa Guiu Teruel (1911)  
tenen dos fills:

 • Pere Vallhonrat Guiu (1941)
 i Mercè Miralles Cervera (1947-1994), casat en 1es núpcies, tenen dues filles,
 i amb Ana Hostalrich Rodríguez (1951), en 2es núpcies, no tenen descendència

  • Núria Vallhonrat Miralles   (1976)   
  té dos fills:                                                                   
   Biel Amat Vallhonrat (2009)     
   Mar Amat Vallhonrat (2012) 
   
  • Anna Vallhonrat Miralles   (1980)
  i el seu marit, Miguel Angel Sánchez Manzano (1974)
  tenen una filla:
   Alba Sánchez Vallhonrat (2018)
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	 •	Jordi Vallhonrat Guiu             (1935-2018)
 i la seva dona, Aurora Pedrós Espitia (1935)
 tenen un fill:
 Albert Vallhonrat Pedrós                      (1971)
 i la seva dona, Mireia Pedrós              (1970- 2014)
 tenen un fill:
  Nil Vallhonrat Pedrós               (1999)

2. Pere Vallhonrat Brau               (1906- 1942)
i la seva dona, Margarida Nicolau Lladó         (1910- 1990)
tenen tres fills:

 • Josep Vallhonrat Nicolau                     (1930)
 i la seva dona, Núria Martí Solà             (1932) 
 tenen cinc fills:
  Pere Vallhonrat Martí                (1963) 
  David Vallhonrat Martí              (1965)
  Elisabeth Vallhonrat Martí        (1967)
  Mireia Vallhonrat Martí            (1969) 
  Sara Vallhonrat Martí                (1972)
   
 • Miquel Vallhonrat Nicolau                  (1936)
 i la seva dona, Maria Espasa Ibáñez     (1937)
 tenen cinc fills:
  Jordi Vallhonrat Espasa             (1963)
  Miguel Vallhonrat Espasa         (1964) 
  Àlex Vallhonrat Espasa              (1972)
  Montserrat Vallhonrat Espasa (1965)
  Núria Vallhonrat Espasa            (1967)

 • M. Teresa Vallhonrat Nicolau              (1940)
 i el seu marit, Juan Blanc Valls               (1935- 2003) 
 tenen tres fills:
  Juan Blanc Vallhonrat                 (1970) 
  Cristina Blanc Vallhonrat           (1966) 
  Eva Blanc Vallhonrat                   (1968)
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HISTÒRIA DEL MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT DE RUBÍ

El senyor Miquel Vallhonrat Brau sempre havia tingut un 
interès especial a conservar objectes que, per alguna raó, 
pensava que tenien un valor sentimental o històric.  
El 1951 va marxar a viure un any al Brasil i durant sis mesos 
es dedicà a viatjar per l’Argentina, Mèxic i l’Uruguai amb 
la finalitat i la curiositat d’informar-se, en primera persona, 
sobre la realitat d’aquells països, tan de moda per a alguns 
rubinencs que van “fer les Amèriques” i,  amb sort, tornaren 
com a indians. Alguns d’aquests emigrants tornaren per 
invertir part de la seva fortuna en la construcció de torres 
modernistes, que es troben situades al barri de la Plana de 
Can Bertran. 

En el continent sud-americà va comprar moltes peces per ampliar la seva particular 
col·lecció, així com per completar-la amb altres objectes familiars de principis del segle 
XVII i amb les donacions que amistats i persones conegudes li regalaven.
L’any 1953, va continuar viatjant per terres de Guinea Equatorial i la colònia africana 
de Fernando Poo, per complir el somni de seguir descobrint món, on comprà alguns 
objectes  autòctons i originals, per seguir afegint peces a algunes col·leccions. 

Miquel Vallhonrat Brau 
(Barcelona, 1902- 1977)
Fundador del Museu Etnogràfic Vallhonrat. Administrador de 
finques i fundador de Finques Vallhonrat l’any 1956 gràcies 
a l’assessorament inestimable del seu amic Josep Colomer 
Fortino. Es va casar amb Rosa Guiu Teruel (Rubí, 1911- 2002) 
cofundadora del museu.
La casa familiar, a l’antic carrer de Martínez Anido, 6, de 
Rubí, va acollir el negoci immobiliari i la primera incursió 
dins d’aquest món fou la gestió d’un expedient per edificar 
un bloc d’habitatges de renda limitada l’any 1956.

Inicialment, tenia exposats diversitat de peces i objectes classificats en una habitació per 
mostrar a la clientela de les Finques Vallhonrat. Peces que potser en l’actualitat ja no són 
d’utilitat, però que antigament tenien una importància cabdal. Arran d’aquestes visites, 
començà a rebre més donacions d’objectes que la gent no volia o no valorava i que, amb 
paciència, ell classificava i els trobava un lloc a la sala. Tenia temps per escoltar la història 
de cada peça que li arribava a les mans i prou interès per buscar més informació per 
completar-ne dades.

Així fou com va néixer la col·lecció museística que avui dia coneixem i que ha passat 
a mans de generacions posteriors perquè es continuï cuidant i completant amb noves 
adquisicions i donacions de persones que confien en la tasca de la família Vallhonrat i del 
seu equip de professionals. Es tracta de nodrir el museu amb material que enriqueixi cada 
sala expositiva, tot i que, a causa del volum de peces i a l’espai que hi ha, és complicat 
mostrar-les en la seva totalitat. Per aquest motiu, algunes de les peces resten degudament 
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custodiades al magatzem. Gràcies a la relació entre particulars i el museu, s’han pogut 
catalogar més de nou mil peces, seguint criteris d’ordenació interna i introduint-ne les 
dades al programa informàtic Museum Plus, que forma part del programari de museus 
gestionat per la Generalitat de Catalunya.

A mitjan segle XX, concretament el 1954, es començà a gestar el Museu i s’ubicà en els 
habitatges que antigament es llogaven. 

També cal destacar la figura de Pere Vallhonrat Brau (Rubí, 1906-1942), germà del 
fundador, i casat amb Margarida Nicolau Lladó (Rubí, 1910 - 1990), procedent d’una 
coneguda família de cansaladers que vivia al carrer de la Creu i que tenien en propietat 
uns edificis ubicats davant de la casa per guardar el bestiar. Hi criaven sobretot porcs per 
fer la matança i, posteriorment, els venien a la plaça del mercat quan era a l’actual plaça 
del Dr. Josep Guardiet.  

Interior de l’antiga casa familiar de Cal Vallhonrat
Fotografia: Arxiu família Vallhonrat
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Entrada de la casa amb els corrals, on es guardava el bestiar a mà esquerra. 
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu família Vallhonrat

Pere Vallhonrat Brau al jardí l’any 1935 
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu família Vallhonrat
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Diferents racons de la casa familiar.
Fotografies: Arxiu família Vallhonrat
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En aquest punt de la història familiar, el museu, va ampliar-ne el contingut i calgué 
plantejar-se la possibilitat que, amb els anys, seria interessant que la col·lecció acabés 
esdevenint en la creació d’un futur museu. 
Amb aquesta premissa i una afició encomanada al seu fill Pere Vallhonrat, actual 
conservador i director del Museu, van decidir seguir guardant, restaurant i adquirint 
peces originals i amb història, tant local com d’altres països del món, per completar les 
exposicions de les sales temàtiques. 

Pere Vallhonrat Guiu
(Barcelona, 1941)
Casat  en  primeres núpcies amb la difunta Sra. Mercè Miralles 
Cervera (Barcelona, 1947 - Rubí, 1994). En l’actualitat és parella 
d’Ana Hostalrich Rodríguez (Piera, 1951). Agent de la propietat 
immobiliària, administrador de finques i empresari. Impulsor del 
Fòrum CECOT-Rubí. Fundador i director de la Fundació del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat de Rubí. 

Per donar cabuda a les noves adquisicions, a principis dels anys 60 del segle XX, es va 
reformar una part de l’antic edifici per ampliar-lo amb quatre sales d’exposició. Durant 
les obres de restauració, encara descobriren els arcs originals d’una anterior edificació 
datada de mitjan segle XIX, la mateixa època de construcció que el safareig de la finca. 

L’any 1977, coincidint amb la mort 
d’en Miquel Vallhonrat, l’activitat del 
museu es va suspendre durant uns anys, 
fins al 1994, quan el museu va donar 
un gir important amb l’adquisició de 
noves peces i la remodelació de la seva 
estructura. En aquell moment es va dotar 
l’espai d’un sentit museístic més actual i 
es crearen dues sales noves, dedicades 
a la fauna i als invents, i a Pons Cirac, 
escultor de quadres i gerros de cristall.

La història familiar, el resultat d’aquest 
llegat i de tots aquests anys de tinença i de 
recuperació de milers de peces originals 
són el camí cap al futur, que passa per 
prendre pes en la vida cultural de la ciutat 
de Rubí i del país. Per extensió, aquests 
béns queden a mans de les filles del 
fundador, l’Anna i la Núria Vallhonrat, que 
continuaran treballant perquè el museu 
sigui reconegut i conegut per recuperar 
arrels, costums i tradicions.
     Pere Vallhonrat, acompanyat de les seves filles: Núria i Anna.
                    Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu família Vallhonrat
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Plànol de l’arquitecte Lluís Muncunill. Any 1894, corresponent al carrer de Sant Antoni, 76-78. 
Passeig de Francesc Macià, 80, actual domicili de Finques Vallhonrat S.L. Imatge: Arxiu Finques Vallhonrat

Façana de l’edifici de Finques Vallhonrat, al passeig de Francesc Macià, 80
Fotografia: Arxiu Finques Vallhonrat
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ENTREVISTA a Pere Vallhonrat Guiu

Diuen que les persones col·leccionistes són diferents, peculiars i una mica estranyes, 
però quan es passa una estona conversant amb el senyor Pere Vallhonrat, actual director 
de la Fundació Museu Etnogràfic Vallhonrat, t’adones que parla des dels records, des de 
la nostàlgia i les emocions. 
Explica que amb il·lusió, amb voluntat decidida i interès, s’han ampliat les col·leccions 
començades pel seu pare, Miquel Vallhonrat i que s’ha invertit temps a buscar, valorar 
i adquirir nous objectes. Aquest fet, juntament amb la cura de l’edifici patrimonial i el 
tracte amb els visitants, és el millor homenatge que pot fer a l’afició que, de manera 
innata, va heretar del seu pare.

Per conèixer amb més detall aquesta magnífica tasca que des de fa més de seixanta anys 
du a terme el Museu, es publica un extracte de la conversa que l’autora i el director de la 
Fundació del Museu van mantenir amb motiu de la publicació d’aquest llibre.

Pere Vallhonrat i Guiu neix el 6 de juliol de 1941 al barri del Poblenou, de Barcelona.
Des de 1956 compagina els estudis, amb l’aprenentatge de l’administració de finques i 
agent de la propietat immobiliària gràcies al seu pare, en el despatx que tenia a la Ronda 
de Sant Antoni, 46, de Barcelona.
Després de presentar-se a oposicions i fins a la seva jubilació, ha exercit com a 
administrador de finques, gestor administratiu i agent de la propietat.
Recorda que les primeres feines se centraven en la venda de solars els diumenges al 
matí i recorda que l’any 1962, amb la tràgica rierada al Vallès, la qual va causar la mort 
més de cinc-centes persones, es va començar a expandir el municipi, creant un boom 
immobiliari.
Des de 1977, amb la mort del seu pare, exerceix de conservador i de director del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, i actualment compta amb l’ajut de la seva filla Anna.

Llegenda del plànol de la promoció d’habitatges de renda limitada
Document: Arxiu Finques Vallhonrat
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−“Senyor Pere, com recorda la figura del seu pare, el fundador de l’actual museu?
−El pare era un home molt estricte i metòdic, emprenedor i tenaç, a qui era complicat 
portar la contrària perquè quan duia una idea al cap, la duia a terme.
Va començar treballant en el sector immobiliari a Barcelona, fins que va instal·lar el seu 
despatx al carrer de la Creu, 6, de Rubí. 
Quan acabava les visites amb els clients, els convidava a visitar el Museu, tancant la 
visita guiada amb la degustació d’un tastet de mistela de collita i d’elaboració pròpia.

−I a la mare, com la recorda?
−Recordo que la mare, Rosa Guiu Teruel, era una persona bona, entregada sempre a la 
família i donant suport incondicional al pare en la presa de decisions que de vegades 
eren complicades. 
Cap als anys cinquanta, tenien una botiga que ara diríem “low cost”, dedicada al 
tèxtil i situada al carrer de Tamarit, de Barcelona, que es deia Ca la Rosa. La mare era 
l’encarregada de portar el negoci. Comprava directament a més de trenta fàbriques de 
Barcelona, per això, podia oferir els productes tèxtils a més bon preu i vendre restes de 
sèrie, com ara: mocadors, tovalloles, llençols... I encara trobava temps per orientar el 
pare i encoratjar-lo a obrir el negoci immobiliari. Així és com va començar tot. 

Pere Vallhonrat Guiu, en una foto escolar del curs 1946-47. 
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu família Vallhonrat
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−En aquest nou camí, el suport incondicional i la involucració personal de la seva difunta 
esposa, la Sra. Mercè Miralles fou molt important. Com era ella?
-La Mercè era una dona vital i conservadora al mateix temps. Ens vam conèixer de joves, al 
Cerdeña Grup, creat pels jesuïtes del carrer Roger de Llúria de Barcelona, sota la direcció 
del pare Cortés i des d’aleshores, seguim mantenint el contacte amb els membres que 
en formaven part. Els dies de festa també compartíem molts moments fent coses junts, 
sobretot esport i visites a mercadals i exposicions d’antiquaris i brocanters.
Fou mare de tres fills: la Núria, en Miquel i l’Anna. Junts, vam viure amb molta tristor la 
mort del nostre fill quan amb tan sols tres mesets va patir un desgraciat accident.
La Mercè era una dona que em va entendre i va tenir la generositat de regalar-me la 
tranquil·litat, la confiança i el temps que necessitava per poder dedicar-me a dirigir 
l’empresa familiar Finques Vallhonrat. Aquesta felicitat compartida, però, va durar pocs 
anys, perquè amb tan sols 47 anys va deixar aquest món.
Des de fa uns anys, tinc el suport de la meva parella actual, l’Anna Hostalrich, i de les 
meves filles Núria i Anna, que són un dels puntals indispensables en la meva vida.

−Deixant l’àmbit immobiliari i centrant-nos concretament en el Museu, que disposa 
d’una col·lecció molt variada d’objectes, voldria preguntar-li per què hi ha col·leccions 
d’àmbits tan diferents. 
-El museu té una col·lecció de col·leccions perquè, al principi, es va iniciar amb objectes 
de propietat de la família des de mitjan segle XVII. Després, s’hi van afegir els dels viatges 
que el pare va fer al Brasil, Mèxic, el Perú, l’Argentina i a la colònia de Guinea Fernando 
Po, cosa que va permetre reunir una varietat d’objectes molt interessants que foren l’inici 
d’altres col·leccions, completades també, amb donacions d’amics i clients.

−En què para atenció quan adquireix una peça per al Museu?
-El col·leccionista té molta il·lusió per completar les col·leccions amb peces inèdites, 
singulars i/o representatives i no para fins que intenta aconseguir les que li falten. 
Les peces que es van adquirint són antigues i es mira que almenys tinguin cent anys 
d’antiguitat.

−Quina és la peça més especial per a vostè?
-El despertador amb dues campanes que va fer servir l’àvia Agustina Brau, mare de 
Miquel Vallhonrat, creador del museu.

−Recorda alguna anècdota que hagi passat i que vulgui compartir?
-De vegades, quan passejo pel museu, m’emociona pensar que les rajoles les han 
trepitjades molts membres de la família i que el jardí havia estat l’hort antigament, on es 
cultivava la collita familiar... Són moments del passat que tinc ben presents. 
L’alumnat que ens visita queda fascinat de conèixer la manera en què la gent vivia abans 
i, en algun moment, els porta a confondre un ordinador primitiu amb un microones i 
els expliquem: que moltes de les peces de la sala dels invents es podrien fusionar en un 
mòbil. 
Com a anècdota curiosa, m’agradaria compartir una correspondència que el meu pare i 
l’amic Antoni Colomer Fortino van intercanviar l’any 1969. Colomer va regalar-li un vers 
dedicat al Museu i el meu pare, en Miquel, li va respondre amb un segon rodolí.
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Reproducció dels versos dedicats i agraïts entre Colomer i Vallhonrat
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−Com va sorgir el fet de seguir augmentant aquest patrimoni familiar, històric i cultural?
−Per l’afició al món del col·leccionisme i pel volum d’aportacions, viatges i donacions que 
van anar fent els nostres simpatitzants. Ha estat important el treball de moltes persones 
que durant aquests anys han treballat en el Museu, especialment la col·laboració 
desinteressada d’en Salvador Ollé que, durant molt temps (des que es va jubilar fins la 
seva mort), es va dedicar a restaurar peces amb molta cura.

−Segueix comprant art i objectes?
−Sí, durant molts anys hem anat a veure exposicions d’antiquaris i brocanters, sempre 
buscant les peces desitjades. De vegades, m’hi acompanyava la senyora Maria Palau, 
que m’aconsellava sempre, i amb molt bon criteri, ja que no és tan senzill trobar aquelles 
peces que es busquen amb temps i paciència.

−Per què va decidir obrir el Museu al públic i especialment a l’alumnat dels centres 
educatius?
−Precisament perquè els nens i les nenes, petits i joves, vegin de quina manera ha 
evolucionat la forma de treballar i de viure, encara que la vida ha tret altres reptes més 
difícils que caldrà solucionar en un futur immediat.

−Quina és la peça més estranya que té el museu?
-De les més de cent col·leccions que tenim, el molí iberoromà, que es va recuperar dels 
fonaments d’una casa pertanyent al barri de Can Fatjó, de Rubí.

−El 2019, la Generalitat de Catalunya va atorgar a la 
Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat el guardó 
de la Creu de Sant Jordi. ¿Ens pot descriure com va 
viure aquell moment, quines sensacions i records en 
guarda?
−Era un guardó que esperàvem amb molta il·lusió 
i que consolidava el reconeixement institucional i 
públic a la feina feta pel Museu després de seixanta 
anys. 
En aquest sentit, quan vam rebre la trucada de la 
consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
senyora M. Àngels Vilallonga, amb aquesta notícia, 
ens vam sentir molt orgullosos i, fins i tot, i em va 
costar reaccionar. Vaig sentir un calfred a l’estómac 
en un primer moment, després, em va passar pel 
cap tot l’esforç dels meus pares i de les persones 
que durant anys han ajudat a mantenir l’esperit de 
conservació del patrimoni que exposem.                                                                                                                           
         
                            Pere Vallhonrat Guiu al seu despatx 

                                                                                                                                   Fotografia: Arxiu Finques Vallhonrat
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−Què passarà amb el Museu quan vostè falti?
−El futur és imprevisible, però estem posant els mitjans perquè pugui durar per sempre. 
A aquest efecte, s’ha creat la Fundació del Museu que, inicialment, és familiar, però que 
es pot estendre amb altres persones físiques, jurídiques o amb la mateixa Administració. 
De moment, hi ha generació continuadora en la tasca immobiliària i museística a mans 
de les meves filles, la Núria i l’Anna.

−A Rubí hi ha entitats que també han estat importants en la tasca del col·leccionisme i la 
preservació del patrimoni. Des de la Fundació del Museu, quina relació hi tenen?
−El Museu té les portes obertes, cedeix peces i dona suport a multitud d’activitats culturals 
que es vulgui emprendre a la ciutat, guarda una bona relació amb les entitats, empreses 
i particulars que les promouen. En definitiva, l’eix principal en la tasca de preservació del 
patrimoni és la unió i el treball transversal en benefici de la divulgació de coneixements.

−I coincidint amb la creació de la Fundació del Museu, s’ha editat aquest llibre.
-Sí, una publicació que pretén donar les gràcies a cadascuna de les persones que durant 
tots aquests anys han estat implicades amb la nostra família i han ajudat a fer possible 
el tarannà d’aquest museu local. Un museu obert sempre a tothom que estigui interessat 
a conèixer l’evolució de multitud d’objectes que, durant segles, han estat protagonistes 
de la història.
En el llibre s’explica la història familiar i la de la creació del Museu, però també hi ha espai 
per donar veus a moltes persones del món del col·leccionisme, historiadors i rubinencs i 
rubinenques que han deixat la seva opinió sobre diferents àmbits locals que completen 
informació sobre determinades peces i objectes històrics.

És un museu que cuiden i estimen i que amb els anys ha anat prenent pes a la ciutat 
de Rubí. Un lloc pel qual han passat moltes hores plegats, treballant, lluitant amb 
perseverança, compartint maldecaps i satisfaccions per protegir, conservar i valorar 
aquest patrimoni.

Un museu familiar, un espai nascut amb humilitat, amb esperança i orgull, que dona 
la benvinguda al futur amb optimisme i amb la il·lusió del primer dia, per mostrar als 
visitants com ha canviat la història en el decurs del temps.”

Anna Vallhonrat Miralles
(Barcelona, 1980)
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i 
diplomada en Ciències Empresarials, ha completat la seva 
formació amb un Màster en Gestió Cultural i una titulació 
com a tècnica superior en Educació Infantil, a banda de 
postgraus específics en Interpretació del Patrimoni i en 
Cultura Contemporània. Actualment, estudia el grau 
d’Educació Infantil.
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Núria Vallhonrat Miralles
(Barcelona, 1976)
Adjunta a la direcció de Finques Vallhonrat.
Diplomada en Ciències Empresarials i en Estudis Immobiliaris i de la 
Construcció.

L’edifici que alberga el Museu està inclòs en el Catàleg i pla especial de protecció del 
patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí i se situa en un lloc privilegiat de 
la ciutat de Rubí. 

És obert al públic i mostra una varietat de peces de totes les èpoques i continents. A 
banda de ser un museu tradicional, també és un centre pedagògic que disposa d’eines 
educatives i d’un equip de professionals especialitzats que expliquen cada sala per tal 
que l’aprenentatge sigui a l’abast de tothom, especialment de l’alumnat dels centres 
escolars que el visiten.

Un dels principals objectius del Museu és el d’oferir eines per entendre i reflexionar 
entorn al patrimoni etnogràfic a través d’exposicions permanents, valorant les peces per 
la seva funcionalitat, preservant la identitat del passat i facilitant informació mitjançant 
visites guiades. A més, s’edita material pedagògic i documentació complementària per 
captar l’interès del públic més jove i, al mateix temps, tenir en compte els suggeriments 
i les aportacions personals per millorar tot el conjunt museístic.

   Quadre del jardí del Museu Vallhonrat, obra de Lupe Villaret   
                                                   Fotografia: Eduard Fernández Villatoro 
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CONTACTES AMB EL MÓN ARTÍSTIC

L’any 2002 i gràcies a la col·laboració i orientació professional de la senyora Teresa Blanch 
Bofill, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, es va iniciar la catalogació 
informatitzada de totes les peces i es creà el nom oficial del Museu Etnogràfic Vallhonrat 
de Rubí.

El mateix any, el museu va adquirir l’obra original La Llosa, en la qual l’autor va plasmar 
literalment la llosa que va caure sobre la comarca del Vallès durant la tràgica rierada de 
1962 i tres litografies: La vida i la mort, El mirall i Gaudí de l’escultor i pintor Josep M. 
Subirachs, arran d’una exposició organitzada per l’Ajuntament de Rubí, que va tenir lloc 
a l’Aula Cultural de Caixa Terrassa, amb la presència de l’alcaldessa de Rubí, Sra. Núria 
Buenaventura.

Núria Buenaventura Puig
(Barcelona, 1955)
Mestra de professió, vinculada a moviments pedagògics 
locals. Directora de l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer i 
impulsora del moviment de mestres de Rubí. Fou regidora 
d’Educació i de Serveis Centrals fins que l’any 2000 fou 
nomenada alcaldessa de Rubí. 

Foto: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Josep M. Subirachs Sitjar 
(Barcelona, 1927 - 2014)
Nascut al barri de Poblenou i fill de família humil, el seu 
pare sempre l’animà a cultivar la vessant artística que duia 
dins i que, a través dels dibuixos, sabia captar perspectives 
i imatges del tot imaginàries i creatives. Subirachs volia 
dedicar-se a l’arquitectura, tot i que com a escultor va 
saber conjugar a la perfecció la seva obra dins d’edificis i 
d’espais públics. 

Josep M. Subirachs davant del relleu 
Dual. Foto: Enric Puigdengolas (1999)

Aprenent en diferents tallers artesanals i de decoració i imatgeria, també va treballar de 
mecànic, il·lustrador publicitari i fonedor de llums, per acabar estudiant dibuix a l’Escola 
Superior de Belles Arts de Barcelona i essent deixeble de l’escultor Enric Monjo. 
Subirachs és un dels escultors contemporanis amb més prestigi internacional, que durant 
la seva trajectòria artística ha recollit innumerables guardons i reconeixements. Les 
seves obres figuren en molts museus i ciutats de tot el món, principalment a Barcelona. 
Va saber sintetitzar la tècnica i la puresa dels materials amb les textures, amb la finalitat 
de comunicar, reivindicar la vida i la creació enfront la mort i destrucció. Alhora, va saber 
crear un univers propi amb referents iconogràfics que fan que la seva obra sigui única. 
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      Monument de record a les víctimes de la rierada, situat al pont del carrer de Cadmo, de Rubí,
                   obra de l’artista Josep M. Subirachs. Fotografia: Eduard Fernández Villatoro 

Original de l’obra d’art La Llosa que evoca la tragèdia que va assolar Rubí l’any 1962. 
Obra de Josep M. Subirachs. Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Mort i vida 94 cm x 75 cm Litografia de Subirachs  
Fotografia: Jordi García
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La persona de Josep M. Subirachs Sitjar
Escrit de Judit Subirachs-Burgaya

Subirachs és considerat un dels exponents més 
representatius de l’art català de la segona meitat del segle 
XX. Artista polifacètic, la seva àmplia i variada producció 
inclou escultures, dibuixos, pintures, gravats, litografies, 
cartells, tapissos, escenografies i dissenys de joies i de 
medalles. 

Judit Subirachs-Burgaya a l’Espai Subirachs, al costat de l’escultura Celine. 
Fotografia: Lourdes Coll (2018)

Més conegut com a escultor, la seva veritable vocació va ser l’obra d’encàrrec. És autor de 
nombroses obres monumentals, que li van donar més relleu públic i que van consolidar-
ne el prestigi. D’entre les nombroses obres monumentals que va realitzar, destaca pel 
seu reconeixement internacional i pel conjunt escultòric de la façana de la Passió de la 
Basílica de la Sagrada Família. 

Nascut al barri del Poblenou, fill d’una família obrera, Subirachs va viure l’etapa de 
formació sota la influència del Noucentisme, però ben aviat va crear un estil personal, 
caracteritzat per una figuració expressionista, amb formes anguloses de cànon 
distorsionat i un tractament minuciós de les textures. L’estilització cada vegada més 
depurada va portar Subirachs a l’abstracció, a un llenguatge nou que va tenir com a 
característiques essencials el domini de l’espai, la força del ritme i la barreja de materials 
i tècniques. 
Després de l’etapa abstracta, va tornar a la figuració, però ho va fer sense recuperar 
els conceptes tradicionals. Integrà la volumetria, el món oníric i el literari i compaginà 
analogies, dualitats i oposicions. En la darrera etapa, Subirachs va depurar els seus antics 
signes. La tensió va cedir pas a la serenitat amb escultures que ultrapassen els límits que 
els són naturals i tenen vocació d’arquitectura. 
A més d’una notable projecció internacional, amb nombroses exposicions celebrades i 
obres emplaçades en ciutats i col·leccions de tot el món, és molt notable la presència 
de la seva producció arreu de Catalunya amb importants obres monumentals, entre les 
quals destaca el monument que l’any 1963 Subirachs va realitzar en record de les víctimes 
de la rierada que va patir la població de Rubí el setembre de l’any anterior. 
Guardonat amb nombrosos premis i reconeixements, va ser acadèmic de la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (Madrid). 

L’any 2017 es va inaugurar a Barcelona l’Espai Subirachs, un equipament cultural dirigit 
per la seva filla, la historiadora de l’art Judit Subirachs Burgaya, que posa a l’abast del 
públic, en exposició permanent, més d’un centenar d’obres representatives de les diferents 
etapes de la trajectòria artística de Josep M. Subirachs i de les diferents tècniques que va 
practicar.

El mes d’octubre de 2003 i presidida per l’alcaldessa de Rubí, Sra. Carme García, es va 
inaugurar l’exposició de l’artista Jaume Muxart i el museu va adquirir els quadres: Esclat 
rosa i De sobte, de la sèrie “Big Bang”.
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Carme Garcia Lores
(Sabadell, 1962)
Historiadora, documentalista i consultora ambiental. Militant del 
PSC, en les eleccions municipals de 1999 fou escollida regidora 
de Serveis a les Persones i del Servei de la Dona. L’any 2003 va 
ser candidata a l’alcaldia de Rubí i elegida alcaldessa, càrrec que 
ocupà des de 2003 fins al 2015. També va ser diputada delegada 
de Cultura Popular i Tradicional a la Diputació de Barcelona.               
Foto: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Jaume Muxart Domènech 
(Martorell, 1922 – 2019)
Pintor de renom format a l’Escola de Belles Arts de Barcelona 
(1940), on també va exercir de professor el 1945 fins que, 
gràcies a diverses beques d’estudi a París i a Roma, va formar-
se artísticament. L’any 1947 exposà per primer cop a Barcelona i, 
posteriorment, en nombroses ciutats europees, juntament amb la  

seva esposa, Roser Agell.
Fotografia: Fons Jaume Muxart. Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis. Martorell

      

Obra De sobte, de Jaume Muxart
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Esclat Rosa, de Jaume Muxart
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Coneguem Jaume Muxart Domènech

Nascut a Martorell, el 3 de juliol de 1922, va estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts 
de Barcelona.
Gràcies a la beca Amigó Cuyàs, l’any 1946 va poder viatjar pel continent europeu i ampliar 
els seus estudis.
Aquests viatges el van dur a exposar les seves obres i a rebre premis, reconeixements 
i a obtenir prestigi dins del món de l’art, i amb què també va conèixer a la seva futura 
muller, Roser Agell, pintora com ell i amb qui va viure en un pis taller al cor de l’Eixample 
barceloní.

Muxart era un home que gaudia pintant a l’oli perquè era una tècnica directa i fluida que 
li permetia trobar tota mena de tonalitats i matisos. Pintava molts quadres a la vegada 
per no cansar la retina ni perdre la frescor.
En la dècada dels anys setanta, va rebre la medalla d’or de Señal 68, el premi Ciutat de 
Barcelona i fou nomenat degà de la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Distincions 
professionals que continuaren amb la designació com a president del Grup XVI per 
part del Consell d’Universitats i com a ponent en nombroses conferències de reconegut 
prestigi.

L’any 1991 ingressà a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i va inaugurar diferents 
mostres de pintura i exposicions retrospectives itinerants on exposà, entre d’altres, l’obra 
Esclat Rosa, propietat del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí.

Destaca també els seus papers de mestre de la pintura i fundador del grup Taüll, juntament 
amb Marc Aleu, Cuixart, Guinovart, Tàpies i Mercader, un món artístic i totalment diferent 
que s’obria a noves tendències.
 
Muxart ha estat un artista de reconegut prestigi, guardonat amb premis de rellevància, 
entre els quals destaquen: la medalla d’honor a la primera Biennal Internacional de 
l’Esport a les Belles Arts de 1967 o el Premi de pintura Ciutat de Barcelona, el 1971.
Autor de nombroses exposicions arreu del món, ha creat una nova forma d’experimentar 
amb la pintura, en què destaca la col·lecció “Big Bang”, en la qual es barregen formes, 
moviment i colors, difícils d’explicar amb paraules, però que són tot un món de sensacions 
a la vista.

Muxart, influenciat per la trajectòria de Picasso i per la serietat del romànic, era un artista 
incansable, constant i obsessiu amb la creació de cadascuna de les seves obres, sempre 
a la recerca de la perfecció. Un gran referent i un dels pintors més interessants de la seva 
generació que evolucionava experimentant constantment amb la pintura.
Les seves obres foren lloades pels crítics d’art: els traços sense rostre, la intensitat del 
color, la força en l’expressivitat i l’essència intuïtiva el portà a crear nombroses obres 
impactants en les sales d’art.

Tal com deia l’artista, que sempre pintà amb la mà esquerra: “Viure no és imprescindible, 
però pintar, sí”. 
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El novembre de l’any 2003 i sota la direcció del dibuixant Lluís Giralt, Plumilla, el Museu 
va organitzar I’exposició de dibuixos originals del TBO (1917-1960) al Castell-Ecomuseu 
Urbà de Rubí, en un acte en què van assistir les màximes autoritats locals. 

Lluís Giralt Llordés
(Calaf, 1943)
Col·leccionista i publicista. Autor de dues publicacions del 
centenari del TBO. Comissari d’exposicions relacionades amb 
TBO i assessor editorial de TBO en el darrer any d’etapa clàssica. 
Autor de textos de catàlegs per exposició i promotor de diverses 
exposicions arreu de Catalunya. 
Fotografia: autoria desconeguda

Il·lustracions de Lluís Giralt, Plumilla. Com li agradaria tenir la casa a un dibuixant, un pastisser, un hortolà, 
un òptic, un fabricant de begudes gasoses i un pallasso? Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Coneguem Lluís Giralt

Giralt sempre fou aficionat a la revista del TBO, viatjant de teixits en les zones d’Andalusia 
i Extremadura durant més de trenta anys fins que va dedicar-se a la publicitat i va crear 
la seva pròpia agència: Plumilla Publicitat i Màrqueting. Hi va  desenvolupar projectes 
de creativitat gràcies la seva afició pel dibuix. El 1979, un encàrrec publicitari va oferir-li 
l’oportunitat de contactar amb TBO per promocionar un producte, utilitzant una de les 
historietes de “La Familia Ulises”. 
Fou el primer que el 1995 va crear un catàleg amb les biografies i fotos de cada dibuixant 
del TBO, referenciats en tres llibres que presentaren les exposicions del Museu. Del que 
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sí està segur és que la seva tasca i patrimoni seguiran en unes bones mans: les dels seus 
fills Lluís i Yvette Giralt i Bagán. 

El Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, també compta amb diverses escultures del 
polifacètic artista, Joan Abras, un amant de l’Empordà, que les seves amistats defineixen 
com una bona persona i emotiva per naturalesa. 

Joan Abras
(La Bisbal, 1949)
Pintor, ceramista, escultor i dissenyador de joies. Abras va iniciar 
la seva carrera artística a Girona, provant tècniques ceramistes 
amb murals per decorar façanes. 
També té una trajectòria excel·lent en escultures femenines 
d’inspiració surrealista en què estilitza els volums. 

Fotografia: autor desconegut     

Les primeres obres, les exposa a la botiga espai de ceràmica El Rissec, de la Bisbal, on 
destaquen treballs de l’any 1984, quan l’Ajuntament de Palamós li encarregà un dels 
projectes més importants: l’escultura Palamós, fabricada amb cent vuitanta-set tones 
de formigó. 
Anys més tard, el 1992 presentà la col·lecció d’escultures dedicada als vents de la 
Mediterrània i va exposar a Barcelona, Girona, Venècia, Roma, Torí, La Haia i d’altres 
ciutats d’arreu del món. El 1998, treballà en l’escultura Victòria, feta en fibra de vidre i  
que es pot veure als jardins de la masia del F.C. Barcelona

“Joan Abras: vent i bellesa”
Escrit de Luis del Olmo. Periodista i comunicador

 
La natura ha fet artista a Joan Abras. L’Empordà li imprimí 
inspiració, els seus vents li aportaren volums i formes, i l’etern 
femení el doctorà en bellesa. En aquesta geografia meravellosa 
que ha forjat grans artistes, Joan Abras, ha après l’íntim secret 
que havia plasmat Ciceró en una de les seves frases cèlebres: 
“L’observació de la Natura ha generat l’art”. Vent i dona, dona i 
vent formen en l’obra d’Abras una síntesi plàstica perfectament 
arrelada a un paisatge dominat pel misteri de la terra i el mas, 
commoguts per uns vents de noms sonors que fan marinera la 
terra i campestre el mar.

   Fotografia: Kike del Olmo

El garbí, el gregal, el terral i la tramuntana han estat els guies  artístics d’aquest fenomenal 
artista, que ha après a descobrir l’esperit de l’aire lliure, l’enigma femení de la Terra, la 
consciència insondable del mar i tota l’íntima geografia de la bellesa.
Potser aquesta sigui l’autèntica vocació de tot artista. Un altre gran mestre dels volums, el 
genial Rodin deia: “L’art és la contemplació, és plaer d’un esperit que penetra la naturalesa 
i descobreix que també aquesta té una ànima; és la més sublim missió de l’home, atès 
que és l’exercici del pensament que tracta de comprendre l’univers i fer-lo comprendre”. 
Joan Abras és una demostració clara de com aquest gran artista ha comprès i està fent 
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comprendre que un univers familiar i únic, proper i misteriós, ferit i màgic. Aquells que 
estimen la bellesa de les formes, que som legió, estem orgullosos d’una obra com la seva, 
que és l’obra mestra perquè ha sabut ser fidel deixeble de la Natura.

 “Estic torejant la vida, gaudint de les formes i els colors, amb un esperit atramuntanat 
que m’inspira totes les vivències que m’envolten, deixant la pell pel camí amb passió, 
creativitat i sensibilitat, però sempre en el meu Empordà estimat”. Joan Abras

   Escultura Primavera, obra de Joan Abras 
Bronze, de 43 x 40 cm

Fotografia: Arxiu Joan Abras



72

Escultura Estiu, obra de Joan Abras
Bronze, de 44 x 35 cm

 Fotografia: Arxiu Joan Abras
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Escultura Nicolette, de Joan Abras
Bronze, 52 x 40 cm

Fotografia: Arxiu Joan Abras



74

 Escultura Llevant, de Joan Abras 
Bronze, 55 x 40 cm

Fotografia: Arxiu Joan Abras 
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Escultura Garbí, de Joan Abras
Bronze, 37 x 35 cm

Fotografia: Arxiu Joan Abras 
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Al desembre de 2004, el Museu va cobrar protagonisme amb la presentació de la 
col·lecció “L’Àngel de Cristall”, de Pons Cirac, presidida per Miquela Pons, filla de l’artista.

Antoni Pons Cirac
(Maella, 1921 – Barcelona, 1998)
De petit ja era un gran aficionat al dibuix i, amb només 
19 anys, va treballar en un taller de vidre destacant 
ben aviat per la seva creativitat i per fer realitat els 
encàrrecs més compromesos. En poc temps, ja va 
obrir el seu taller creant filigranes tallades en vidre. 
L’any 1953, va presentar algunes obres a l’Exposició 
Internacional de Madrid, on fou guardonat amb la 

medalla d’honor; el 1956, fou seleccionat per presentar les seves obres a Milà i la seva 
primera exposició a La Pinacoteca de Barcelona, que el catapultà a un èxit rotund. La 
seva ciutat natal li dedicà un carrer i el 1989 es creà el Museu Pons Cirac a Roda de Berà. 
L’artista va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990. 

Vint anys de la mort d’en Pons i un agraïment
Miquela Pons. Filla d’Antoni Pons Cirac

Amb la publicació d’aquest excel·lent llibre dedicat al 
Museu Vallhonrat i tota l’obra exposada en el seu conjunt, 
es reconeix la sensibilitat i amor per l’art del Sr. Pere 
Vallhonrat. 
Quan s’han complert vint anys de la mort de Pons Cirac, 
la seva família sent una gran satisfacció per poder veure 
que la seva obra forma part d’aquest museu, tal com ell 
desitjava. En nom de tota la família, agraïm el gran esforç 
i la lluita que comporta poder mantenir-lo viu.

           Fotografia: Familia Pons

Tot i que durant la segona meitat del segle XX ja s’havia mostrat el museu a alguns 
rubinencs i rubinenques a títol personal, no va ser fins a l’1 de juny de 2002, quan es va 
inaugurar oficialment el museu amb la visita de l’Associació Amics del Col·leccionisme 
de Rubí.

El 22 d’octubre de 2005, el Museu va organitzar una trobada amb l’assistència d’un 
centenar de persones vingudes de: Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sabadell, Barcelona, 
Cornellà, Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Segur de Calafell, que tenien en comú el 
cognom Vallhonrat. Aquesta trobada va ser possible gràcies a la inestimable col·laboració 
de Francesc Vallhonrat i de Carlos Mondon-Vallhonrat. 
Cal destacar la presència de J. Pujals Vallhonrat (president de la Cambra de la Propietat 
Urbana de Terrassa), Josep Vallhonrat (pintor terrassenc), Miquel Vallhonrat Nicolau 
(decorador) i Ernest Vallhonrat Llurba (historiador), en una celebració organitzada per la 
historiadora Elsa Grau.

Fotografia: Pons Cirac mostrant l’obra Al·legoria catalana  Autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat 
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Fotografia de família de les persones amb el cognom Vallhonrat que van ser presents a la trobada 
que va cloure amb un dinar de germanor. Foto: Arxiu família Vallhonrat

El desembre del mateix any, i organitzada pel dibuixant Lluís Giralt, es va presentar la II 
Exposició de Dibuixos Originals del TBO (1930-1980), amb la presència de dibuixants de 
renom com: Muntañola, Nadal i Blanco, que es va cloure amb un sopar.

A la foto d’esquerra a dreta: Pilar Guillén, Cristina Mora, Lluís Giralt, Ramon Arnalot, Fina Font, Moisés Rodríguez, 
Anna Vallhonrat, Pere Vallhonrat, Núria Vallhonrat, Josep M. Blanco, Àngel Nadal, Carme Montiel, M. Rosa Boix i 

Joaquim Muntañola. Foto: autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat 

Durant aquests anys de creixement continuat, el Museu ha donat un impuls significatiu 
a la seva feina.

Amb els anys, aquella col·lecció iniciada modestament, però amb molta il·lusió, ha 
esdevingut un referent dins del món del col·leccionisme a Catalunya i un model a seguir 
pel que fa a la difusió patrimonial i cultural per a moltes associacions, organismes, 
institucions i ciutadania en general, ja que a banda de poder observar, conèixer i aprendre 
la història de cadascuna de les peces exposades, també es pot consultar un ampli i variat 
fons bibliogràfic i documental específic.
En aquest sentit, la feina ben feta, l’esforç i la dedicació constant han estat els eixos 
centrals perquè el Museu Etnogràfic Vallhonrat destaqui per la implicació i la col·laboració 
activa amb el teixit associatiu. 
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També és remarcable el compromís adquirit des d’un inici amb la ciutat de Rubí i que ha 
permès enriquir l’àmbit cultural i social, mitjançant diferents activitats organitzades en 
col·laboració amb entitats com el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, el Centre 
d’Estudis Rubinencs i també amb el Museu Municipal Castell de Rubí (MMUC), amb qui 
ha establert un vincle de treball, de compromís i de diàleg. Amb aquest treball incansable 
i l’interès per apropar la història i la cultura a la ciutadania, han arribat a una xifra mitjana 
anual de cinc mil cinc-centes visites. A banda, també han divulgat la publicació d’articles 
amb continguts interessants i curiositats sobre la història d’algunes peces en els mitjans 
de comunicació locals i comarcals.
Aquesta tasca que fou reconeguda l’any 2015, quan s’aprovà per unanimitat, la moció 
presentada al Ple Municipal de l’Ajuntament de Rubí, per part dels grups polítics del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular, AUP, Convergència i Unió, Iniciativa 
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya, 
per demanar la Creu de Sant Jordi al Museu Etnogràfic Vallhonrat.

El mes de març de 2019, diferents entitats locals, associacions i gremis, encapçalats per 
la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), van adherir-se a la petició 
del guardó coincidint amb el 60è aniversari del Museu i el reconeixement oficial a tants 
anys de treball. Un reconeixement que va arribar per part de la Generalitat de Catalunya 
el maig de 2019, quan atorgà al Museu la Creu de Sant Jordi, creada l’any 1981 per 
reconèixer els mèrits i distingir determinades persones i entitats pels serveis destacats 
a Catalunya. 
Concretament el context del lliurament fou: “per l’ingent treball de col·leccionisme, 
conservació i exposició, començant per Miquel Vallhonrat i Brau i continuat 
ininterrompudament pels seus hereus, inicialment amb peces familiars de començament 
del segle XVII, considerant-lo un referent cultural indiscutible de Rubí i de Catalunya, 
especialment pel que fa a la protecció, la difusió i la promoció del patrimoni històric de la 
ciutat vallesana i del nostre país”. 

Detall de la placa de la Creu de Sant Jordi 2019 al Museu Etnogràfic Vallhonrat
Pere Vallhonrat, acompanyat per l’alcaldessa de Rubí, Il·lma. Sra. Ana Ma. Martínez,i per l’artista local Anna Tamayo. 

Fotografies: esquerra. Ajuntament de Rubí i dreta. Eduard Fernàndez Villatoro
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La Creu de Sant Jordi és el guardó més prestigiós que atorga el Govern Català i que el 
Museu va rebre conjuntament amb vint-i-nou persones i quinze entitats més, entre les 
quals hi havia: Joan Rigol, Ernest Benach, ex presidents del Parlament; esportistes com 
Lionel Messi i Núria Picas; la model Judit Mascó, com a presidenta de la Fundació ARED, 
o el grup musical La Trinca. 

Foto de família el dia del lliurament de la Creu de Sant Jordi amb Pere Vallhonrat enmig 
Fotografia: Jordi Garcia. Ajuntament de Rubí

Un nou guardó que ja han rebut diverses personalitats il·lustres i entitats locals de la 
ciutat de Rubí, com és el cas del:

(2018) Josep M. Roset Camps  (Rubí, 1932)
Fotògraf, guardonat per més de mig segle de recerca fotogràfica en temes d’abast 
internacional.

Fotògraf, documentalista i promotor cultural. L’any 1957 va obrir un estudi a Rubí. 
Treballà a Madrid i a França com a fotoperiodista amb reportatges de prestigi com el 
casament del xa de Pèrsia o la mort d’en Gregorio Marañón. Amb més de cinquanta 
anys de professió i un llegat documental fotogràficament molt valuós, ha recopilat en 
instantànies el decurs del temps viscut reflectint un contundent llenguatge fotogràfic.
Ha rebut reconeixements com: la placa de Sant Joan Bosco a la millor col·lecció del IV 
Saló Nacional de Borriana; el premi especial Trofeu Egara, o el premi Negtor a la millor 
fotografia de l’any el 1970, entre d’altres.
Amb motiu del seu 80è aniversari, l’Associació Sant Garderic de Rubí organitzà un 
homenatge amb la I Exposició retrospectiva de la seva obra i la publicació del llibre Tal 
com jo ho he vist, amb fotografies seves.
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(2015) Ignasi Marroyo  (Madrid, 1928 - Rubí, 2017)
Fotògraf, per tota una vida dedicada a la fotografia. 

Es va aficionar a la fotografia quan la seva mare li va regalar una càmera Univex Unica 
que va pagar de mica en mica. Més tard treballaria amb diferents càmeres i formats.
L’any 1964 es traslladà a Rubí per motius laborals i va conèixer el també fotògraf Josep 
M. Roset, amb qui organitzaren un curs de fotografia i formaren un grup com a secció del 
Centre Excursionista de Rubí; moments difícils per crear noves societats culturals, però 
finalment van crear el Grup Fotogràfic El Gra que va tancar el 1970, però que es refondria 
tres anys més tard.
Des de 1972 i fins a la seva jubilació, es dedicà a la fotografia, concretament a la 
conservació, ampliació i difusió del seu arxiu, que des de 2011 és a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.
L’any 2017, la fotoperiodista Sandra Balsells li va retre un homenatge pòstum que va 
acollir nombroses personalitats de l’àmbit polític, cultural i fotogràfic.

(2005) Neus Català  (Guiamets, Tarragona 1915 - 2019)
Per ser l’única supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück.

Política espanyola i membre de les Joventuts Nacionalistes durant la Guerra Civil 
Espanyola. 
Diplomada en infermeria, l’any 1939 va creuar la frontera amb cent vuitanta orfes de 
Premià de Dalt i col·laborà amb el seu marit Albert Roger en activitats de la Resistència 
francesa, guardant armes i oferint casa seva als refugiats polítics fins que van denunciar-
la; la van detenir el 1943 i, un any més tard, van deportar-la a Ravensbrück. Allà van 
obligar-la a treballar en la indústria armamentista. Ella aprofità l’ocasió per boicotejar 
l’elaboració d’armes inutilitzant milions de cartutxos i espatllant nombroses màquines de 
combat. Un cop alliberada, va tornar a França per continuar la lluita contra el franquisme.
El seu fons personal es troba al CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat 
de Barcelona. Fou escollida Catalana de l’Any el 2006 per defensar la memòria de moltes 
dones que van morir als camps de concentració. El 2014, l’Ajuntament de Barcelona 
la condecorà amb la Medalla l’Or al Mèrit Cívic i el 2015 va rebre la Medalla d’Or de 
la Generalitat de Catalunya per lluitar per la justícia i les llibertats democràtiques i la 
defensa dels Drets Humans.
A la capital de França hi ha un carrer amb el seu nom i també li van atorgar la Medalla 
de la Villa de París, la major distinció francesa.

(2002) Joan Fosas Carreras  (Rubí, 1938- 2013)
Coreògraf i director artístic, per enaltir la dansa i preservar les tradicions culturals dins i 
fora del nostre país. 

De ben petit, ja va mostrar un interès innat per la dansa i la música i, amb set anys, va 
entrar a l’Esbart Dansaire de Rubí. Amb el pas dels anys, aquesta passió li va permetre 
conèixer primeres figures del ballet i el bel canto com: José de Udaeta, Maurice Béjart  o 
Margot Fonteyn.
D’esperit aventurer, caràcter afable i espontani, va realitzar la volta al món tres vegades, 
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una experiència que sempre acompanyava amb anècdotes increïbles.
Va formar part del ballet del Gran Teatre del Liceu i de l’Esbart Verdaguer. Durant un any 
va dirigir l’Esbart Dansaire, col·laborà amb el Ballet Espanyol de l’Havana, amb el Ballet 
Danzares i l’Spanish Dance Society.
La direcció artística de quinze anys davant l’Esbart Santa Anna d’Escaldes Engordany va 
servir per cloure la seva trajectòria artística. Va crear nombroses coreografies per als 
esbarts. I se’l va homenatjar i recordar al Teatre La Sala de Rubí pels seus 50 anys en el 
món de la dansa tradicional catalana. 
Fosas, després de seixanta-cinc anys en actiu, sempre formarà part de la memòria 
històrica de la dansa tradicional i popular catalana, que va enaltir arreu del món.

(1997) Esbart Dansaire de Rubí
Per la contínua recerca de nous camins per recuperar la dansa tradicional catalana. 

Fundat l’any 1923 pel doctor Guardiet, és una entitat que té com a principal objectiu 
el treball en els diferents àmbits de la dansa catalana a través de l’ensenyament, amb 
l’escola de dansa, la producció i presentació d’espectacles, amb el cos de ball. Altres fites 
de l’Esbart han estat la conservació i difusió de les tradicions catalanes, especialment 
les locals, amb el manteniment de l’Aplec de Sant Muç, la Festa dels Xatos o la ballada 
participativa de les “Gitanes al carrer” per la Festa Major de Rubí.
El treball de l’Esbart és prou conegut per la recerca de nous camins per a la presentació 
de les danses tradicionals de les terres de parla catalana. Sempre ha aportat a les seves 
interpretacions tota la riquesa i la qualitat tècnica habituals de la dansa escènica per 
convertir els materials populars en un autèntic espectacle de dansa.
Lloable també ha estat la tasca dels directors i els presidents que durant anys l’han sabut 
dirigir, com és el cas de Isidre Rubio, i que han estat al capdavant d’una entitat orgullosa 
de pertànyer a la ciutat.
També mereixen especial esment algunes actuacions a l’estranger: Palau de la UNESCO 
de París, la participació en els Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat, Temporada 
estable del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, l’enregistrament per a la BBC de Londres 
a la sèrie televisiva “The Magic Dance”, l’actuació al Teatre de Belles Arts de Mèxic o al 
Wold Economic Forum de Davos.

(1993) Jaume Pla Pallejà  (Rubí 1914- Barcelona 1995)
Pintor i escriptor, per la seva trajectòria artística.
 
Va participar en la Guerra Civil amb el bàndol republicà i visqué l’exili en camps de 
concentració a la Catalunya Nord, fins que tornà clandestinament.
Juntament amb Víctor d’Ymbert, va crear les Edicions Rosa Vera, que serviren de trampolí 
a molts artistes per il·lustrar a través del gravat, llibres i reculls editats amb molta cura. 
Col·laborà també amb l’artista Pablo Picasso i va dirigir les edicions de bibliofília, iniciades 
per l’escriptor Camilo José Cela.
El seu treball amb edicions reivindicatives arribà a Madrid. Escriptor de llenguatge ric, 
publicà llibres sobre l’art de la gravació i va guanyar el Premi Sant Joan de Narrativa amb 
Dietari 1982-1992.
Fou membre honorífic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. L’any 2008, la 
Unitat d’Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona, publicà amb caràcter pòstum 
els Diaris de Jaume Pla. El seu fons resta a la Biblioteca de Catalunya.
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(1992) Albert Sans Arís
(Rubí, 1932)
Coreògraf, per la seva tasca de direcció dins de l’Esbart Dansaire de Rubí.

Va ingressar a l’Esbart el 1940 i des d’aleshores s’ha dedicat constantment a la difusió de 
la dansa catalana creant nombroses coreografies per als esbarts.
Mestre de dansa catalana. Fou director de l’Esbart Dansaire de Rubí durant trenta-cinc 
anys i codirector de l’Esbart Dansaire de Mollet. Hi va fer grans aportacions coreogràfiques, 
com ara amb les danses del Llibre Vermell de Montserrat. 
Ha treballat dirigint espectacles de M. Aurèlia Capmany, Enric Majó, Fabià Puigserver i al 
Gran Teatre del Liceu, a RTVE i a TV3.
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CAPÍTOL 4
ELS ESPAIS

La col·lecció museística és a l’edifici de dues plantes on antigament hi havia habitatges 
llogats. Es distribueix en vuit sales que configuren un relat expositiu d’àmbits tan diferents 
com la pagesia, la guerra o la societat.
Són sales plenes de records, de detalls i d’història que sorprenen la vista i són interessants 
pel seu valor expositiu.

Plànol de la planta baixa del projecte tècnic, signat per l’arquitecta Lourdes Viñas 
i l’enginyer Josep Recolons

Plànol de la planta primera. Secció A del projecte tècnic del Museu Etnogràfic Vallhonrat 
Imatges: Arxiu Museu Vallhonrat
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El  Museu disposa de dos edificis, de dues plantes cadascun, que alberguen sis sales 
expositives, a banda del BiblioEspai i la sala d’exposicions. I per últim, el jardí a l’aire 
lliure, on s’organitzen activitats lúdiques, educatives i culturals per generar experiències 
creatives i reflexionar amb tranquil·litat sobre el contingut de les col·leccions, el museu 
i el patrimoni.

Durant l’any, el museu també acull nombroses conferències, exposicions temporals i 
actes culturals dins d’una programació dinàmica que en completa l’ús.

Imatge de croquis modern d’ubicació de les sales del Museu Etnogràfic Vallhonrat

Tot aquest conjunt de sales i d’activitats mostren que el museu és molt més que un 
simple centre d’exposicions, és un viatge a través de la història i el coneixement humà... 
un passeig interessant que convida a observar el progrés de la humanitat a través 
d’objectes, alguns dels quals han patit nombroses transformacions fins arribar als nostres 
dies tal com els coneixem.

La sala 1 mostra els invents dels segles XIX i de començament del segle XX; la sala 2, 
ens fa viatjar a altres èpoques a través d’eines i peces d’antics oficis. A la sala 3 veurem 
mobiliari antic i d’altres països que ens mostrarà els costums d’anys passats. 
La sala 4 es dedica a l’arqueologia amb fòssils, minerals, rajoles i objectes quotidians, 
entre d’altres; a la sala 5, descobrirem les armes més utilitzades a les guerres i batalles 
de tots els temps. La sala 6 mostra l’univers de l’artista Pons Cirac a través de les seves 
obres i eines de treball. 
Finalment, les sales 7 i 8 són l’auditori i el BiblioEspai, llocs on s’organitzen presentacions, 
xerrades i on es pot trobar informació molt específica per treballar amb la màxima 
concentració. 

El jardí és l’espai que dona la benvinguda els visitants, l’eix que uneix els diferents espais 
i un dels llocs més emblemàtics del Museu per reunir-se o fer la fotografia oficial.
Per tant, en aquest capítol descobrirem cadascuna de les sales juntament amb el seu 
contingut, que són una experiència per als visitants de totes les edats.
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SALA 1
Sala dels invents dels segles XIX i de la primeria del segle XX

A la sala situada a la planta baixa del Museu, s’hi exposen objectes que estaven presents 
a les llars catalanes i que són el reflex del que havia estat la vida quotidiana per a moltes 
famílies.

Panoràmica de la Sala dels invents
Fotografies Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat 
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A finals del segle XX, es van fer obres de 
remodelació i, actualment, la sala exposa peces 
curosament classificades que, amb el pas del 
temps, han esdevingut objectes de referència  
que parlen per si sols,  perquè ells mateixos 
són història, com ara: la ràdio, el telèfon, la 
càmera de fotografiar, la llanterna, aparells d’ús 
domèstic i material elèctric, que mostren la 
transformació en els hàbits de viure de diferents 
èpoques. 
Algunes d’aquestes peces elèctriques es van 
fabricar a l’empresa BJC, dedicada al disseny, 
fabricació i comercialització de sèries de mecanismes des de fa més de noranta anys i que 
produïren les marques BJC i DELTA de Siemens, per a tot Europa; així com l’empresa AEG, 
la Companyia General d’Electricitat (Allgemieine Elecktricitäts-Gesellschaft), fundada el 
1883 per l’alemany Emil Rathenau, que va adquirir les patents de Thomas Alva Edison 
fins que l’any 1996 Electrolux va comprar els drets de la marca.

Tal i com mostra el Sr. Vallhonrat en la imatge, aquesta sala exposa un dels invents físics 
del TBO: la gallina que menja pa, xocolata i mandarines i posa ous directament al cistell, 
però també hi ha una calaixera antiga amb una magnífica i extensa col·lecció de còmics 
originals dels dibuixants més il·lustres: des dels invents del TBO fins a la primera edició 
en català del còmic d’en Tintín, que el dibuixant Hergé va publicar. També s’hi guarden 
col·leccions completes de cromos de xocolatines, postals, botons, contes, setmanaris, 
monedes, programes de festes locals i, fins i tot, una col·lecció d’animals dissecats que 
fan referència a la fauna que es trobava als boscos de la ciutat vallesana, alguns dels 
quals malauradament s’han extingit.

En aquesta també s’hi exposen:
Sifons 
Durant la primera meitat del segle XX, concretament l’any 1965, s’instal·là al municipi 
rubinenc l’empresa familiar Fàbregas S.L., fundada per Josep Fàbregas Lloveras, que va 
comprar uns terrenys al carrer de Cadmo per construir una nau i dedicar-se a la distribució 
i fabricació de begudes gasoses. Posteriorment, el seu fill Eduard Fàbregas Ventayol se’n 
va fer càrrec de la gerència i, actualment, ho fa en Josep Fàbregas.
Els primers sifons que es van comercialitzar a Rubí se servien en envàs de vidre i sense 
protector, perquè a les cases, ja en tenien de plàstic o metàl·lic per resguardar-lo, tot i 
que amb els anys i per comoditat es va incorporar la protecció d’un capçal. 
La venda de sifons es feia directament al consumidor, repartint-los per les cases, comerços 
i restaurants.
El sifó com a producte va anar a la baixa per la comercialització d’aigües envasades, però 
la tradició del vermut en va fer renéixer el consum i va convertir l’envàs en producte de 
decoració vintage i en objecte de col·leccionisme.
El creixement de l’empresa i les noves necessitats han fet que també comercialitzin altres 
productes escumosos.

La beguda ajudava a calmar la set i se li atribuïen propietats miraculoses. El Museu 
n’exposa en mides de mig litre i de dos litres.

Sala 1
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Capses per a escuradents
Un escuradents és un aparell d’higiene dental que existeix des de fa milers d’anys. 
Els primers es van trobar en tombes del nord d’Itàlia, als Alps orientals, a Roma i a 
Mesopotàmia. 

Telèfons
Cal remuntar-se a principis del segle XX per descriure un invent que amb els anys ha 
evolucionat i modernitzat fins al punt de permetre interactuar en molts àmbits de la vida 
personal i laboral. S’ha convertit en un objecte indispensable. 
Antonio Meucci el va inventar el 1854 i Scaham el va patentar l’any 1876. 
El Museu exposa diferents models de la Guerra Civil Espanyola.

Telèfons antics i molt originals. 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat 

Antonio Meucci
(Florència, 1808- Nova York, 1889)
Enginyer mecànic, científic i inventor italià, va emigrar per buscar fortuna sense èxit a 
Cuba, on descobrí la transformació de les vibracions, mentre curava els malalts de reuma 
aplicant-los petites descàrregues elèctriques. I així va començar el disseny d’aparells 
telefònics fins que el físic Graham Bell va patentar-los. Malgrat que Meucci reclamà els 
seus drets als tribunals, no fou fins que l’any 2002 quan el Congrés dels Estats Units el va 
reconèixer com a inventor oficial.

Sala 1
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Morters
Estris de pedra, marbre o bronze de forma còncava que, amb una maneta de fusta, 
serveixen per aixafar aliments o substàncies. El Museu exhibeix morters industrials i d’ús 
casolà.

Porrons
Objectes originaris d’Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana.
Fabricats amb vidre, disposen d’una base ampla, coll alt d’on agafar-lo i un braç allargat 
i prim que acaba en forat, per on surt el líquid a beure. 
En el Museu hi ha models curiosos com el de pescador, que incorpora doble agafador per 
evitar que no rellisqués de les mans amb les escates del peix dels pescadors.

Ampolles de vidre 
En el Museu destaca una ampolla amb segell de la CNT que servia per donar llet a la 
canalla durant la Guerra Civil Espanyola i una segona ampolla fabricada a Barcelona, que 
es completa amb un tap de vidre dins, que s’utilitzava per tapar l’ampolla quan el líquid 
gasós pujava i es consumia per decantació, cosa que permetia buidar-se.

Vaixelles 
Conjunt d’estris i utensilis, fabricats amb diferents materials, que permeten la col·locació 
del menjar a taula per ser ingerit.
A Catalunya, cal destacar la varietat de vaixelles de La Bisbal i d’àmbit estatal, la fabricada 
a la Isla de La Cartuja, de Sevilla. 
I cal recordar que als familiars que acompanyaven la vetlla d’un difunt de la seva prole, 
se’ls convidava a quedar-se a casa per menjar plegats amb la vaixella funerària, que 
s’usava exclusivament per a aquest servei.

Porcellanes 
Material originari de la Xina, datat a la Dinastia Tang 618 dC a 907 dC, caracteritzada pel 
color blanc i resistent al xoc tèrmic, que s’utilitza per fabricar gerros, vaixelles, escultures 
i multitud d’objectes decoratius. L’any 1708 Friedrich Böttger va descobrir la fórmula 
secreta per fabricar-la, coneguda com a “pasta dura” i fundà una fàbrica a la Saxònia.

Johann Friedrich Böttger
(Schleiz, 1682- Dresde, 1719)
Fabricant de porcellana que es va iniciar com a aprenent a Berlín practicant l’alquímia, 
fins que, el 1701, va decidir estudiar medicina. Fou presoner del rei de Saxònia perquè 
volia que fabriqués or i, per casualitat, l’any 1707 va descobrir la manera de fabricar 
porcellana roja, un material que va obtenir fama mundial.

Goigs
La història situa aquestes composicions poètiques senzilles a l’Edat Mitjana. 
Tradicionalment es cantaven en les festivitats religioses i també en aplecs i festes majors 
per agrair les peticions dels feligresos. 
En el Museu, cal destacar els goigs de la parròquia de Sant Pere de Rubí i d’Environs, Sant 
Pere Apòstol, romiatge a Sant Muç o els de Ntra. Sra. de Montserrat, entre d’altres.

Sala 1
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Goigs de Sant Muç Fotografia: Fons Arxiu Museu Vallhonrat

Sala 1
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Goigs de la Mare de Déu de Montserrat Fotografia: Fons Arxiu Museu Vallhonrat

Sala 1
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Material elèctric 
El Museu exposa ventiladors i timbres de la marca Tymesa, propietat de la família Gaju. 
La majoria d’aquests aparells són de la fàbrica BJC, una empresa dedicada a la fabricació 
de material elèctric, creada l’any 1926 al barri de la Plana de Can Bertran de Rubí, que 
l’any 2002 en renovà completament les instal·lacions, la qual cosa va aportar  a l’empresa 
una imatge més innovadora. 
Tot va començar el 1926, quan el senyor Bonaventura Josa va incorporar la fabricació 
de material elèctric al seu taller metal·lúrgic per crear els primers endolls, interruptors i 
polsadors destinats a l’ús domèstic. 
El 1954 l’empresa també va fabricar caixes d’escomesa i de material industrial. La 
fabricació de productes de qualitat i la seguretat amb què fabricaven els va permetre 
liderar el territori nacional en la producció de material elèctric i va esdevenir un referent 
d’àmbit europeu. L’any 2002 va ampliar-ne les instal·lacions per centralitzar tota la 
productivitat empresarial en un mateix complex.

Bonaventura Josa Camarasa
(data naixement desconeguda)
Professional que va incorporar material elèctric en el seu taller de metal·lúrgia. Va 
començar a fabricar productes de màxima seguretat i qualitat, destinats a l’ús domèstic. 
Així mateix, va crear la lluminària Flector, cosa que li va permetre catapultar l’empresa 
en l’àmbit europeu.

Telègrafs 
Conegut com a alfabet Morse, és un aparell que utilitza senyals elèctriques per transmetre 
missatges codificats. Cap a l’any 1828, Joseph Henry va millorar aquest invent creant un 
electroimant potent millorat l’any 1853, per ser utilitzat a través de cablejats llargs que 
reaccionaven als corrents elèctrics fluixos.

Setrills 
Recipients fabricats en diferents materials i mides semblants al porró, que compten 
amb una nansa, un bec prim per on surt el líquid i un tap de suro al bec gruixut que 
evita la formació del buit. A mitjan segle XX, s’integren al mateix grup els anomenats 
“matrimonis”, que combinen oli i vinagre en un sol recipient.

Cromos 
Els primers van aparèixer a principis del segle XII. Eren gravats en blanc i negre que la 
canalla pintava. Més endavant, l’any 1820 van adquirir relleu i les tècniques d’impressió 
de 1837 augmentaren la seva producció artesanal.
L’editorial més antiga és Mamelok, que va comercialitzar els cromos en color i encunyats i 
que s’utilitzaven com a decoració de pastissos. També se’n col·leccionaven, s’enganxaven 
en àlbums o s’enviaven per felicitar o anunciar esdeveniments rellevants.
Antigament, els cromos es trobaven dins les rajoles de xocolata, però fa anys que ja es 
venen en sobres per fer col·leccions de temàtiques infinites.  L’empresa Panini és la més 
reconeguda per la varietat d’àlbums que cada any treu al mercat. 

Sala 1
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El Museu disposa d’una col·lecció de cromos de la xocolata de Jaume Boix i una altra de 
I Guerra Mundial que, a mode de trencaclosques, presentava un personatge central i 
totes les batalles en les quals havia participat. 
Igual transcendència mereix el treball de filigrana artesanal dels cromos que hi havia 
dins els embolcalls interiors de les xocolatines de les cases Ametller (col·lecció de cromos 
d’història de Roma) i Juncosa (història de Catalunya).

Cromo de la col·lecció Història de Catalunya, exposat el Museu Etnogràfic Vallhonrat
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Barberia 
La pràctica d’aquest ofici que es remunta a l’Europa Medieval, quan els homes que 
exercien de cirurgians barbers, que tant retallaven barbes com treien queixals o 
amputaven membres. Al segle XV ambdues professions es van separar. 

El símbol comercial per reconèixer la barberia és un cilindre amb ratlles blanques i 
vermelles perquè el color vermell s’associa a la sang produïda pels talls i el blanc, amb 
l’embenat per curar-los. A finals del segle XIX, la pressió dels cirurgians va permetre que 
els barbers fossin un gremi independent conservant aquest famós cilindre que encara 
avui s’utilitza en alguna perruqueria. 
A Rubí es recorden barberies com les de: Magí Fonoll, Jaume Ramoneda, Ramon Torrent, 
Agustí Serral, Joaquim Carol, Jaume Rosés, Jordi Figueras, Josep Jover, Fèlix Janer o Josep 
Pujol i alguns, fins i tot oferien servei passant per les cases a “pelar” els seus clients.

Sala 1
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Vanos 
Els primers foren fabricats amb fulles d’arbres de grans dimensions a l’Antic Egipte i, 
cap al segle VII, la Xina va intentar crear el primer vano amb la forma actual, que es va 
estendre per tot el món.
Una de les botigues més antigues dedicada a la importació es troba a Barcelona i la 
fundà José Ymbert l’any 1870. 
Les barnilles són fetes d’ossos, fusta, nacre, carei, etc.; el tipus de tela i la feina artesanal 
de pintura i calat posen preu a cada peça.

El món dels vanos té un llenguatge propi, molt peculiar i seductor entre dones i homes, 
creat al segle XIX, quan les dones van descobrir que col·locat davant la boca, ocultaven 
converses d’amagat als qui les vigilaven i, d’aquesta manera, van seguir inventant una 
successió de combinacions gens fàcils de desxifrar. Aquests signes servien per declarar-
se amor o rebuig, mostrar indiferència o interès, en definitiva, un llenguatge no verbal 
que el cinema s’ha encarregat de mitificar.

Manuscrits 
Documents escrits a mà en pergamí, papir o paper, que les grans cultures han utilitzat 
per traslladar avisos i comunicats. Els escribes de l’Antic Egipte utilitzaven papir (fulles 
compactades i enganxades entre si i enrotllades sobre un eix cilíndric) per escriure-
hi jeroglífics. Els monjos d’Occident i el món islàmic també van escriure infinitat de 
manuscrits, anomenats còdexs. 
Quan Johannes Gütenberg va inventar la impremta al segle XV, es van diferenciar els 
documents manuscrits dels impresos que, en l’època moderna i amb l’arribada de les 
noves tecnologies, han anat desapareixent.

Botons
Daten de l’any 2000 aC i en 
els seus inicis eren objectes 
decoratius que es cosien a 
la roba, fets de fusta o amb 
closques de mol·luscs tallades, 
perforades i llimades. 
Actualment, n’hi ha de tots 
els estils i materials, fabricats 
amb dos i quatre forats, que 
incorporen diferents textures 
i serveixen per botonar i per 
realçar la qualitat de cada 
peça i el Museu disposa d’una 
important col·lecció de botons 
militars.
 

     
 

 Fotografia: Jordi Garcia.
Arxiu Museu Vallhonrat
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Rellotges 
L’ús dels rellotges públics es remunta al segle XIV i s’utilitzaven per organitzar la vida 
social a les ciutats i pobles. Generalment s’ubicaven als mercats, a les entrades i sortides 
de la ciutat, en les torres de campanars o en façanes d’edificis municipals i destacats. 
El Museu exposa despertadors amb models d’una campana, de dues i del Gremi de 
rellotgers de Rubí, alguns de finals del segle XIX.
Cap a la dècada de 1960, hi havia quatre rellotgers al municipi de Rubí: 

El Gremi de rellotgers de Rubí tenia molt poca activitat, ja que tan sols organitzava un 
sopar coincidint amb la festivitat de Santa Llúcia, la patrona dels rellotgers. 
Un any van decidir comprar despertadors i gravar en l’esfera el nom del gremi. Foren 
fabricats per la casa GIROD de Barcelona i alguns encara els conserven alguns clients.

Rellotge de menjador de principis del segle XX
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat 

-Rellotgeria Jornet. El senyor Jornet provenia d’una família de rellotgers de        
Terrassa. 
-Rellotgeria Miranda. El seu propietari també era el president del Gremi de 
Rellotgers de Rubí.
-Rellotgeria Alonso. El propietari va aprendre l’ofici gràcies al senyor Jornet.
-Rellotgeria Latorre. El senyor Pascual Latorre era un rellotger de Barcelona que  
es va instal·lar a Rubí.
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Antigament, des del departament d’Hisenda de Terrassa, es donaven 
directrius al Gremi sobre l’import que calia recaptar al municipi de Rubí, en concepte 
d’impost “de luxe”, una quota que es repartia entre els seus associats.

A Rubí, hi ha tres rellotges públics i històrics que funcionen i estan en perfecte estat de 
conservació gràcies al senyor Ramon Serra, propietari de la rellotgeria La Puntual: 

	 	
	 	
	 	
	 	

Campanar de l’església de Sant Pere
És el rellotge més important i antic de la ciutat. El més complet perquè toca els 
quatre quarts, les hores i dos minuts més tard, ho repeteix.
El rellotge és propietat municipal, però es va instal·lar al campanar de l’església, 
que depèn del Bisbat de Barcelona, per ser un dels punts més alts de la ciutat.
El manteniment el fa Ramon Serra des de 1982. Cal donar corda a aquest rellotge 
un cop al dia pujant tres pesos de 250 kg cadascun, des de la base de la torre del 
campanar. Cada any i coincidint amb festes destacades, s’hi organitzen visites 
guiades perquè la ciutadania pogués conèixer part del patrimoni tan valuós i 
desconegut  d’àmbit local.
Es va fabricar a la població Morez, concretament en el departament francès de 
Jura, per l’empresa L. Terraillon & Cie. 

L’any 1993, uns brètols van trencar a pedrades les esferes de vidre, que es 
van substituir per dues esferes noves de metacrilat amb la marca La Puntual. 
Aleshores es va aprofitar per informatitzar l’aparell amb tres motors de robòtica 
perquè el senyor Ramon Serra no tingués l’obligació diària de donar corda al 
rellotge. També es van col·locar i mecanitzar dues campanes que faltaven des de 
la Guerra Civil, perquè poguessin tocar soles. 

L’any 2011 es va restaurar el sostre del campanar perquè estava molt deteriorat 
i l’any 2012 es va dur a terme una segona actuació per arranjar tota l’estructura 
exterior i els dos bisells que emmarquen les esferes. 

Ajuntament
Fabricat per l’empresa L. Terraillon & Cie., a la població de Morez (departament  
de Jura), el rellotge es col·locà a la façana de la Casa Consistorial l’any 1926.  
Només marca les hores, té una sola esfera, cal donar-li corda cada set dies i en 
Ramon Serra també se’n cuida del manteniment.

Escola Ribas
El rellotge de la façana i el que hi ha al vestíbul de l’entrada foren fabricats a 
Anglaterra, tot i que se’n desconeix el nom de l’empresa que el va produir. La 
data de fabricació és de 1915 segons consta en el gravat de les campanes, on 
apareix el nom del patrocinador (Ribas Hermanos, 1915), que coincideix amb la 
data d’inauguració de l’escola.

El rellotge de la façana és igual que el mecanisme del campanar: toca els quarts  
les hores, però no les repeteix. Serra també s’encarrega del manteniment de les 
reparacions des de l’any 2008 i cal donar corda al rellotge cada setmana.
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Ramon Serra Manzanares
(Rubí, 1952)
Últim rellotger d’ofici que queda a la ciutat de Rubí (Vallès Occidental) i propietari de la 
rellotgeria La Puntual, inaugurada l’any 1980. Va començar d’aprenent el 1964 sota 
les directrius del mestre Alonso, mentre ho compaginava amb els estudis a l’escola 
Montserrat. Va aprendre a treballar amb rellotges mecànics i, en un futur poc llunyà, té 
pensat traslladar a una de les seves netes els coneixements d’aquest ofici. 

Mocadors 
Peces de roba molt populars durant el Renaixement, que s’utilitzaven com un complement 
decoratiu de la indumentària: lligat al coll, en una cua als cabells, en la butxaca de 
l’americana, etc. El Museu exposa una col·lecció de mocadors de seda natural, comprada 
l’any 1927, a l’Exposició Internacional de París i Brussel·les.

Material mèdic 
Els maletins mèdics i algunes de les xeringues, benes i altres materials 
indispensables per a la bona pràctica sanitària es van fabricar a l’empresa rubinenca 
Hispano Ico. 
Els doctors Maximí i Josep Fornés (metge de la família Vallhonrat), Pascual Giner, Emilio 
Blanco, Antoni Gilabert, Francesc Vaqués i Marcel·lí Aliart, entre d’altres; i les infermeres 
Sebastiana Arís, les germanes Dolors i Montserrat Pont i Maria Rusiñol foren de gran 
servei a la ciutat i algunes van col·laborar de valent ajudant els ferits que va causar la 
rierada de 1962.

Josep Fornés Brustenga
(Rubí, 1911-2010)
Llicenciat en Medicina i fill d’una nissaga reconeguda a Rubí, va 
exercir la medicina compartint consultori amb el seu pare, el doctor 
Maximí Fornés. Destacava pel seu tarannà per atendre a qualsevol 
hora del dia i de manera cordial els pacients, ja fos al seu despatx o 
desplaçant-se a casa seva si calia. Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Francesc Vaqués Arís
(Rubí, 1949)
Llicenciat en Medicina i especialitzat en aparell digestiu, treballà 
com a metge d’urgències i metge de família a Rubí. Un metge dels 
d’abans, d’aquells que acompanyava els pacients en les necessitats 
personals fent de la medicina la seva passió. 
Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Sebastiana Arís Bolart
(Rubí, 1920)
Filla de Montornès del Vallès, va treballar fins a la seva jubilació a 
la fàbrica tèxtil de Cal Jorba, de Rubí. La carrera d’infermeria li va 
servir per curar algunes ferides de les treballadores dels telers, per 
caponar el bestiar i per tenir cura dels malalts. 

Fotografia: autoria desconeguda i cedida per família Arís
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Maria Rusiñol Font
(Rubí, 1923- 2020)
Llicenciada en Infermeria, estudià Secretariat per treballar a la fàbrica 
de Cal Archs, de Rubí, tot i que durant anys es va dedicar a posar 
injeccions. També va confeccionar benes de cotó, fetes de ganxet, per 
enviar a diferents ONG.
Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

A principis del segle XX les tres principals farmàcies de Rubí, situades al centre de la 
ciutat eren:
 

Cal esmentar que el Museu exposa un model de la xeringa, fabricada per l’empresa 
Hispano ICO, que es dedicava a la fabricació d’agulles hipodèrmiques, termòmetres, 
articles sanitaris, odontològics i de puericultura. 
Cal anomenar també l’empresa BBraun Medical SA, fundada a Rubí el 1955, amb el nom 
de Material Clínic SA i pionera en la fabricació i comercialització de sutures a Espanya 
i també amb les sutures quirúrgiques estèrils, cosa que la situà en una trajectòria 
ascendent en l’àmbit mèdic. 
A principis del segle XIX, els objectius empresarials van seguir creixent per innovar en 
l’àmbit terapèutic i, després de sis generacions, és un referent internacional amb filials 
a tots els continents.
Innovació constant i responsabilitat són dos dels factors que resumeixen la trajectòria 
brillant d’aquesta empresa que, actualment, compta amb el treball de 2.500 persones, 
dirigida durant molts anys per Manuel Jiménez, actual president del Fòrum CECOT Rubí.

Escuts d’armes 
Són la representació heràldica d’una persona que pertany a la noblesa, església o 
burgesia i el portaven els homes com un element més de combat, però també es podia 
veure en la façana d’algunes cases. 
Presentat en forma geomètrica i dividit en quadrants o meitats segons l’origen de la seva 
representació, l’escut equivaldria avui en dia a la imatge corporativa familiar o personal. 

-Farmàcia Parrilla
Agustí Xercavins la va obrir al carrer de Xercavins fins al 1920, any en què va 
passar a mans de Miquel Feixas, que va remodelar-la amb elements modernistes. 
La reforma d’aquest establiment va ser un element emblemàtic, una autèntica 
joia arquitectònica digna d’admiració.

-Farmàcia Morros 
Pau Morros la va fundar el 1882 i amb seu a l’antic carrer de Sant Bonaventura.  
Va tancar portes el 1935 i, anys després,  es va enderrocar l’edifici per obrir pas  
a l’actual carrer de Montserrat.

-Farmàcia Vilarrubias (actual Batallé)
En la dècada dels anys cinquanta del segle XX, Salvador Vilarrubias era 
el farmacèutic principal del municipi i va obrir aquesta farmàcia que es 
caracteritzava  per les animades converses. S’hi organitzaven amb nombroses 
personalitats locals.
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Escut d’armes de les famílies Vallhonrat i Brau, respectivament
Fotografies: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat 

Segells 
Peces que incorporen una petita planxa gravada, utilitzada per autoritzar documents 
oficials. A Mesopotàmia i a l’Antic Egipte ja existien i eren confeccionats amb pedra o 
metall. Avui dia, s’enganxen directament al sobre.

Sir Rowland Hill va proposar crear el primer segell l’any 1840 i s’anomenà Penny Black. 
Gran Bretanya va emetre la primera sèrie i fou tan popular, que molta gent els comprava 
tant per a l’ús postal, pel seu disseny o pel seu valor sentimental, artístic i geogràfic. 
Aquest afany per guardar-los va esdevenir col·lecció, anomenant a aquesta passió: 
filatèlia.
Com a dada curiosa, cal destacar que l’any 2018 s’edità un segell propi del Museu 
Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, coincidint amb l’exposició “Bíblia i Filatèlia”, organitzada 
pel Cercle Filatèlic Bíblic, conjuntament amb l’Ajuntament de Rubí. El senyor Antonio 
Hernández n’era el comissari i es va organitzar a l’Auditori Vallhonrat.

Sir Rowland Hill 
(Kidderminster, 1795- Londres, 1879)
Mestre, treballador de la sucursal de correus britànica i secretari de la Comissió per 
l’Austràlia Meridional. Va dibuixar en el projecte del seu segell el perfil de la Reina Victòria 
i fou enterrat amb tots els honors a l’abadia de Westminster.
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               Segells d’1 pesseta datats dels anys 1937-1938, utilitzats per la ciutadania per registrar el pagament 
               d’alguns documents municipals, pagant la quantía en segells a mode de taxa. En documents notarials
               i de protocol, calia pagar el segell de l’Estat. Imatge: Arxiu Museu Vallhonrat
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Programes de Festa Major
Els cartells que anuncien la Festa Major sempre han estat presents en la vida cultural 
de la ciutat durant l’estiu i han anunciat els actes festius més esperats per la població. 
Cal destacar la imatge del cartell guanyador de l’any 1962. Aquell any va haver-hi la 
tràgica rierada que, durant el mes de setembre, va destruir les fàbriques tèxtils i les cases 
properes a la llera de la riera, que va deixar una xifra esfereïdora de persones mortes.

Cartell de Festa Major de l’any 1962, tres mesos després la ciutat de Rubí va patir la rierada 
Imatge: Arxiu Museu Vallhonrat
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Cartells de Festa Major dels anys setanta 
El de 1966 és curiós perquè destaca pel disseny apaïsat.

Imatge: Arxiu Museu Vallhonrat
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La Festa Major del municipi rubinenc se celebra a finals de juny, coincidint amb la 
celebració de Sant Pere, patró de la ciutat, i s’organitza un ampli ventall d’activitats 
festives adreçades a tots els públics, amb una imatge de publicació del cartell que 
anualment es presenta a concurs.

Manuel Murillo Iglesias
(Rubí, 1927- 2001)
Alcalde de la ciutat de Rubí i mestre. 
Des de jove, va treballar com a cap provincial de Cadets i Guies de la 
província de Barcelona i fou delegat local del Frente de Juventudes, 
conseller i tinent d’alcaldia. Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Es destaca en la imatge el cartell original del polifacètic senyor Joan Rius Castanyer, que 
l’any 1964, durant govern de l’alcalde Manuel Murillo a la ciutat de Rubí, va crear amb 
l’objectiu de commemorar els vint-i-cinc anys de pau.

Cartell de la Festa Major de Rubí. Any 1964
Cedit per Joan Rius Castañé. Arxiu Museu Vallhonrat
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Postals 
Les primeres postals foren creades per Heinrich Von Stephan l’any 1874, amb la 
finalitat de no utilitzar sobres. Cinc anys abans, però, el servei de correus de l’Imperi 
austrohongarès ja les emprava pel baix cost econòmic que generaven.

Targeta postal núm. 4371. Església Sant Pere de Rubí
Edicions Piqué. Arxiu Museu Vallhonrat
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Targeta postal núm. 9. Fotografia: Bellmon. Arxiu Museu Vallhonrat
Plaça de l’antic mercat amb l’església al fons i les cases de Cal Prats i Ca la Clauells. Any 1953

Sala 1



105

Targeta postal del carrer de Xile amb les torres Ezpeleta (esquerra) i Marbà (dreta)
Fotografia: L. Roisin. Arxiu Museu Vallhonrat

Vista del carrer de Xile des de la plaça de Figueras
Fotografia: L. Roisin. Arxiu Museu Vallhonrat

L’any 1873 van aparèixer a Espanya, amb format més petit i sense cap il·lustració. A finals 
del segle XIX, les postals van revolucionar la societat amb les imatges que s’hi editaven. 
De 1890 a 1910, alguns artistes van il·lustrar-les aconseguint un boom mediàtic tant pel 
que fa a compres com a enviament i producció.

Heinrich Von Stephan
(Stupsk, 1831- Berlín, 1897)
Director general de Correus de l’Imperi alemany, ministre d’estat Prussià i membre de la 
seva cambra de Lords.
Va suggerir la utilització de targetes postals i paquets en temps de guerra per comunicar-
se entre les diferents unitats militars, la qual cosa va servir per estandarditzar el servei 
postal mundial.
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Programes de cinema
La ciutadania ha pogut gaudir de les pel·lícules als cinemes Avenida, Alba o Rubí Cinema 
i Rubí Palace, tot i que els més antics i recordats són:

-Cinema Coliseum
Sala ubicada al Casino Espanyol entre els anys 1944 i 1955. Pocs rubinencs i rubinenques 
han pogut situar-lo. Els que el recorden comenten que la gent benestant i de més edat 
de la ciutat hi entrava ben mudada per fer-hi un cafè abans de veure la pel·lícula.

-El cafè i cinema Domènech
Va iniciar les obres l’any 1886 en terrenys del senyor Jaume Domènech, propietari de 
la masia del mateix nom. Es va convertir en un punt d’esbarjo cultural per al jovent de 
l’època.

-Casino Espanyol de Rubí
L’antiga Cambra Agrícola, inaugurada el 1928, és un edifici noucentista que des de 2018 
és de propietat municipal i acull el ball de Sant Antoni Abat dins de la celebració dels 
Tres Tombs. Durant la dècada de 1950, fou el centre neuràlgic de presentació de grans 
esdeveniments culturals a la ciutat de Rubí.

-Centre Parroquial d’Acció Catòlica
L’actual Casal Popular és un edifici emblemàtic que pertany a la parròquia de Sant 
Pere de Rubí i acull diferents iniciatives culturals a càrrec d’entitats, com la tradicional 
representació d’Els Pastorets.

Vista de la platea del Teatre Domènech l’any 1915
Fotografia: autoria desconeguda. Ajuntament de Rubí
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Programes de mà de diferents pel·lícules projectades als cinemes a Rubí
La família Jané va fer una donatiu generós de més d’un miler d’aquests programes locals.

Fotografies: Arxiu Museu Vallhonrat
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Programes de pel·lícules dels cinemes Domènech, Coliseum i Rubí Cinema, 
dels anys 1964, 1945, 1949 i 1965, respectivament. Arxiu Museu Vallhonrat
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Programes de cinema del Cine Coliseum de Rubí, amb els actors i les actrius més destacats del moment
Arxiu Museu Vallhonrat
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Auques
Són històries en vinyetes presentades en una sola plana, amb dibuixos encasellats i 
acompanyats d’uns versos escrits en rodolí de rima fàcil. Cal destacar nombroses auques 
de les principals ciutats catalanes, especialment: l’Auca de Rubí, l’Auca dels comerços i 
l’Auca del noi de Rubí, creada per Joan Vallhonrat, conegut amb el sobrenom del Dalí de 
la Via Laietana i que era el “pardal” de l’Associació Arca de Noé. 

Auca Comercial de Rubi, any 1965
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Auca de Rubí. Autor: Rovira Bordas
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Auca de Joan Vallhonrat, dedicada a Miquel Vallhonrat i Rosa Guiu
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Aquarel·les 
Tècnica artística molt antiga, tradicional de la Xina després de l’any 100 aC i introduïda 
a Catalunya pels àrabs pels volts del segle XII. Es realitza amb pintura diluïda en aigua 
i s’aplica sobre paper o tela amb pinzells, amb tonalitats més aviat suaus, segons la 
quantitat d’aigua que s’hi afegeix.
El museu alberga una col·lecció de quadres en aquesta tècnica amb originals d’artistes 
de la talla de Maria Carbonell i Sadurní Falguera.

Maria Carbonell Alarcia
(Castellbisbal, 1939)
Arrelada a Rubí des de petita, es dedicà al món del dibuix i la 
pintura. De formació bàsicament autodidacta, s’inicià en el 
disseny tèxtil i comercial, però la seva obra sobresurt en la creació 
de figurins per a teatre i dansa en l’àmbit de la cultura popular 
dels Països Catalans.
Des dels seus inicis, destacà amb els vestits per a les escenificacions 
del taller infantil del Teatre del Casal, de la seva vibrant inspiració en 
els figurins de La bolangera del Penedès per a l’Esbart Dansaire de 
Rubí del 1975. Carbonell ha estat reconeguda com a figurinista de 
més entitats i manifestacions de cultura popular i ha desenvolupat 
una gran tasca de creativitat, no només pels centenars de dissenys 

realitzats, sinó també per la tasca de recerca, enriquiment i revaloració dels materials 
folklòrics treballats durant molts anys.
Vinculada durant molt temps com a col·laboradora de l’Esbart, també ha dissenyat els 
vestits als Gegants de Rubí, els dels Reis de l’Orient i els dels Patges Reials. En el món 
del teatre, ha treballat amb en Joan Jorba a Els Pastorets, en l’obra Pedra de tartera, de 
Maria Barbal i amb en Joaquin Vilà Folch.
La diversitat dels seus treballs és tan àmplia que no permet una selecció orientativa i 
requereix una relació alfabètica i cronològica. 
Actualment, es dedica a la pintura a l’oli, a l’aquarel·la i a l’escultura. 

Maria Carbonell treballant al taller de l’escola Edra. Any 2019. Fotografia: Pep Borràs

Sadurní Falguera Castellà
(Sabadell, 1937)
Va treballar a Selecciones Ilustradas, de l’estudi de Josep Toutain, 
on tenia els millors dibuixants de còmics de companys de l’època 
com en Fernando Fernández, Joan Porredón, Francesc Guinovart, 
López Espí o Josep M. Miralles, entre d’altres. 
Va treballar per a editorials angleses, il·lustrant infinitat de 
planes amb l’estil “romàntic”, que s’imposava arreu del món i en 
la dècada dels seixanta. Deixà la tinta xinesa de la historieta en 
substitució dels colors, la qual cosa va demostrar la seva gran vàlua 

professional en el difícil art de la il·lustració, tal com es pot comprovar en la col·lecció que 
es guarda al Museu Etnogràfic Vallhonrat. Fotografia: Francesc Esteva. Any 2000
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Quadre “Noia mirant per la finestra”, autoria de Falguera 35 x 50 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Hi ha objectes que mereixen especial rellevància, perquè també es relacionen amb la 
història d’una ciutat molt activa d’àmbit cultural, com és el cas de peces, com ara:

Ràdios 
Van desenvolupar-se a partir de la influència de dos invents: el telèfon i el telègraf.
Moltes persones van contribuir a crear-les, la qual cosa va dificultar definir l’autoria a una 
sola persona. El primer disseny anomenat radiotelègraf no permetia transmetre cap so. 
L’any 1893, Nikola Tesla va treballar en la comunicació sense fils i realitzà proves amb 
receptors magnètics. Dos anys més tard, va incorporar tots els coneixements en aquest 
aparell que va crear. El 1894 d’altres investigadors, com Lodge o Muirhead, van fer una 
demostració efectiva de telegrafia sense fils i, un any més tard, Popov va construir el 
primer receptor de ràdio fundat en un cohesor. Per tant, cadascú va anar sumant millores 
a aquest invent.
La ràdio galena fou la primera amb receptors que permetia sintonitzar l’emissora de 
manera més àmplia i fer-la més àgil i funcional. 
El Museu exposa alguns dels primers models de la marca Philips 2515, de tres bombetes.

Nikola Tesla
(Croàcia, 1856 - Nova York, 1943)
Enginyer elèctric que va treballar amb la teoria del corrent altern en electricitat i que va 
crear el primer motor d’inducció l’any 1882. Fou un investigador excel·lent i, malgrat no 
disposar de finançament, va registrar prop de vuit-centes patents; un esforç que l’any 
1915 se li reconegué amb el Premi Nobel de la Física.

Càmeres de fotografiar 
Dispositius que capturen imatges. L’any 1826, l’empresa Nicéphore Niepce, va aconseguir 
el fixament de la fotografia després de vuit hores d’exposició. Charles Louis Chevalier i el 
seu germà en van ser els inventors.  Dècades més tard, es van crear les primeres càmeres 
de mà que van permetre que la fotografia també arribés a les persones no professionals. 
L’empresa multinacional Eastam Kodak Company llançava el 1888 la primera càmera 
Kodak i, anys més tard, Pollaroid va fer realitat el somni de la instantaneïtat fotogràfica. 
El Museu exposa nombrosos models emprats a la cambra obscura i de les marques Kodak 
o Leica, entre d’altres.

Charles Louis Chevalier
(París, 1804- 1859)
Òptic que comercialitzava objectius per a microscopi que evitaven l’aberració cromàtica. 
L’any 1834 va crear el primer microscopi acromàtic, desenvolupat en la seva pròpia 
empresa amb taller, on va continuar perfeccionant en aquest camp.

Monedes 
Unitats de canvi que permeten l’adquisició de béns, productes i serveis. Generalment, de 
forma rodona i metàl·lica que es van encunyar inicialment a Lídia, a l’Àsia Menor, al segle 
VII aC, i han esdevingut importants en la història de les civilitzacions.
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Ràdio model Capella. Anys 1930-1940
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Màquines de cosir 
A principis del 1800, les dones cosien a mà tot tipus de peces de roba familiar: camises, 
vestits, pantalons, etc. L’any 1790, Thomas Saint va inventar la màquina de cosir per 
punts de cadeneta i l’enginyer alemany Charles Fredrick Weisenthal va patentar l’agulla 
adaptada a una màquina l’any 1755. 
El Museu exposa models Alfa, Singer o Wertheimer, entre d’altres.

Thomas Saint
Dissenyador que va patentar la màquina de cosir, tot i que no es va fabricar fins al 1874, 
quan el fabricant Newton Wilson va trobar la patent a Londres.

Charles Fredick Weisenthal
(Alemanya, 1726-1789)
Inventor alemany de l’agulla de doble punt, amb un ull a l’extrem, que permetia obtenir 
la patent del primer dispositiu mecànic de costura el 1755.

Fauna 
Les espècies de fauna local més emblemàtiques al municipi són: el duc, el gat mesquer, 
l’aligot, el porc senglar, la guineu, el toixó i la tortuga mediterrània, però el Museu també 
exposa animals provinents dels boscos de la selva amazònica.

Composició de quadres comprats al Brasil, fets amb ales de papallona, de l’any 1952
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Escuradents de principis del segle XX 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Mostra de diferents models de rellotges 
A la dreta de la imatge, el que correspon al Gremi de Rellotgers de Rubí.

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Màquines de fotografiar de les marques Rolleiflex, Leica i una de desconeguda de l’any 1897
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sifons i caixa per guardar envasos. Els superiors són d’1 litre i de ½ litre, protegits amb malla
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Model ràdio marca Crosley de sis bombetes, datat de l’any 1930
 Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Dibuix fet per Miquel Vallhonrat Brau, l’any 1969
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Accions de la Caixa de Crèdit Comunal. Any 1941
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Sala 1



125

Litografia a la pedra de Ntra. Sra. de Montserrat 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Felicitacions de Nadal que alguns treballadors deixaven a cases i empreses per felicitar les festes.
El sereno, amb l’edifici del Parlament de fons i equipat amb xiulet i gorra, s’encarregava 

de l’enllumenat públic, de la vigilància i dels robatoris pels carrers durant la nit. 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Còmics i dibuixos originals
Van sorgir precedits per una llarga tradició de narrativa iconogràfica europea i per 
l’excel·lència de la il·lustració de finals del segle XIX. 
Pren una atenció especial la col·lecció del TBO que s’exposa al Museu. Una revista infantil, 
nascuda l’11 de març de 1917, gràcies a la idea d’Arturo Suárez i de l’escriptor Joaquim 
Arqués, amb l’objectiu d’arribar a tots els quioscs d’Espanya fins als anys seixanta, que 
marcaren el declivi, degut a: l’aparició del Seat 600, la televisió i la mort de molts dels 
dibuixants. Molts lectors aleshores triaven lectures més actuals i divertides. Durant els 
anys vint costava 5 cèntims i trenta anys més tard, 1,20 pessetes. 

Gràcies a la col·lecció que Pere Vallhonrat inicià en la dècada de 1950 i a posteriors 
adquisicions, el Museu Etnogràfic Vallhonrat disposa d’un fons, amb originals des de 
1917 a 1980, a l’abast de tothom que vulgui estudiar amb més detall les tècniques i les 
obres de més de cent dibuixants, tan destacats com:

Joaquim Muntañola Puig
(Barcelona, 1915 - 2012)
Escriptor, comentarista radiofònic i comediògraf, destacà també com 
a cartellista publicitari i pioner de l’escaparatisme. L’any 1933 va 
començar a dibuixar a les revistes més notòries de l’època i col·laborava 
amb un acudit en els diaris de més tirada. El seu dibuix ve marcat per 
un estil desairós, àgil i lliure.

Manuel Vázquez Gallego
(Madrid, 1930 - Barcelona, 1995)
Dibuixant i guionista de les seves pròpies sèries, amb nou anys ja va 
dibuixar la portada d’una revista madrilenya d’automobilisme i, poc 
després, ja publicava a revistes franquistes. És un dels dibuixants més 
importants del TBO espanyol. Creador infatigable de personatges 
com: Anacleto agente secreto i Las hermanas Gilda.

Ramon Sabatés Massanell
(Llinars del Vallès 1915 - Sant Just Desvern 2002)
És el dibuixant més precoç que ha publicat a TBO. Pèrit mecànic 
de professió, fou un dibuixant excel·lent que participà en diverses 
exposicions a Barcelona i París. Va dissenyar moda per a Edicions Bosch 
i va ser director de la revista Pocholo. El seu esperit creatiu el portà a 
publicar a La Vanguardia i a diferents revistes dels Estats Units, del Japó 
i de tot Europa. Fou un dels creadors dels grans invents del TBO.

Àngel Nadal Quirch
(Barcelona, 1930 - 2016)
Dibuixant i guionista, aprenent dels mestres Boix i Ayné. Treballador 
incansable i de traç ple de detalls, va treballar per l’editorial Bruguera 
i per l’alemanya Kauka. 
El seu estil i personatges com la sèrie “Die 7 Schnuckel” crearen  escola.
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Josep M. Blanco Ibarz
(Barcelona, 1926- 2019)
Pulgarcito fou la revista que va publicar els seus primers dibuixos en la 
dècada de 1950. Compagina la il·lustració amb la feina en una entitat 
bancària. Al Saló del Còmic de 1993 presentà el llibre La Barcelona de 
Blanco, amb un bon recull d’estampes barcelonines.

Ricard Opisso Sala
(Tarragona, 1880- Barcelona, 1966)
Va aprendre a dibuixar tot sol i, durant uns anys, fou ajudant de Gaudí. 
Formà part del grup Els Quatre Gats i marxà a París per ampliar 
coneixements artístics. Col·laborà en algunes revistes i setmanaris 
barcelonins i va exposar en nombroses exposicions col·lectives arreu 
del món.
 
Valentí Castanys Borràs
(Barcelona, 1898 - 1965)
Fou l’artista més polifacètic del TBO. Els seus èxits com a caricaturista, 
conferenciant i les actuacions a la ràdio barcelonina li aportaren 
renom. Fou redactor, dibuixant i director de setmanaris de sàtira 
esportiva i els seus acudits s’esperaven a les cròniques de l’actualitat.

Emili Boix Pagès
(Barcelona, 1908 - Caracas, 1976)
Un dels dibuixants més prolífics que començà amb tretze anys com 
a ajudant del mestre Juan Martínez Buendía, Tínez. El 1930 va crear 
personatges entranyables i va treballar amb l’editorial Marco fins que 
va marxar a Veneçuela, on creà un estudi de publicitat i arts gràfiques 
per seguir treballant amb els dibuixos.

Josep Coll Coll
(Barcelona, 1924- 1984)
Coll fou autor de diversos personatges ben diferents, però amb un tret 
molt característic: la perplexitat. El 1964 va decidir que la professió no 
era rendible i tornà al seu ofici de paleta. Tanmateix, sempre va mantenir 
la col·laboració amb les revistes publicant alguna historieta puntual.

Vinyeta de Josep Coll i Coll. Imatge del llibre Els dibuixants del TBO 1917-1960
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Auca de com es feien els TBO, creada per Lluís Giralt  
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Exemplar d’un TBO sense datar.
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Un repàs per la història dels còmics
Escrit d’Anna Vallhonrat Miralles

En el darrer terç del segle XIX, les autories més rellevants de la 
primera generació de dibuixants catalans que participen en el procés 
evolutiu de la il·lustració infantil i les historietes també compaginen 
col·laboracions en revistes catalanes, com ara: L’Esquella de la 
Torratxa, La Campana de Gràcia i La Flaca.
En el canvi de segle, la revista Cu-cut va tenir un paper innovador 
en la il·lustració, que va formar la segona gran generació de 

dibuixants. En tancar portes l’any 1912, els dibuixants, que ja tenien experiència, van 
passar a treballar per a la revista Patufet, que es consolidà com un nou model de revista 
infantil catalana, amb aire conservador i tradicionalista, mantenint una línia gràfica més 
lligada al llenguatge de les auques. Com a suplement de Patufet, va néixer la revista 
Virolet, que destacava més la part gràfica i introduïa elements de narrativa seqüencial 
més complexos.

La dictadura de Primo de Rivera va provocar el trencament d’un model costumista, que va 
obligar a produir una renovació cultural i gràfica en les revistes infantils catalanes. Anys 
més tard, l’arribada de la transcisió va alterar el panorama amb tres canvis importants: 
la possibilitat de publicar en català, la creació d’un públic format en aquesta llengua i 
l’obertura cultural en l’àmbit internacional.

Il·lustració del jardí del Museu, feta per Lluís Giralt
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En la dècada de 1980 es va crear el Saló del Còmic i la Il·lustració de Barcelona, van 
aparèixer les primeres llibreries especialitzades i es va fundar la primera escola del còmic 
espanyola. També va proliferar el còmic de caire històric sobre Catalunya per explicar 
la història després de la repressió del franquisme i, a posteriori, es va donar cabuda al 
còmic digital, al còmic adults o independent i, sobretot, al Manga. Concretament, l’origen 
del nom TBO sorgeix per casualitat l’any 1917, durant una conversa entre el periodista 
Tous i l’impressor barceloní Carles Bech, perquè “convida a mirar”. Amb alguns dubtes, 
decideixen canviar la V per la B per pronunciar millor: te-be-o. En aquells anys, però, ja hi 
havia revistes infantils com: en Patufet, Gente menuda o Charlot, entre d’altres
 
Joaquim Buigas, un home inquiet i d’esperit viatger, va visitar la impremta de Suárez per 
editar una novel·la basada en les seves experiències viscudes a Amèrica. El 1917, en una 
de les habituals visites, s’interessà per un munt de revistes de tebeos retornades perquè 
no es venien bé i Buigas, després d’examinar-les i d’algunes negociacions, va comprar 
TBO per tres mil pessetes de l’època. De manera que, amb el pas dels anys, tot va quedar 
en família perquè es va casar amb una filla de Suárez.

A partir del número 10, es reedita canviant les lletres, ampliant el format i imprimint 
a quatre tintes la portada i a dues, les planes interiors. El dibuixant Opisso en renova 
la capçalera amb el logotip en color vermell i es va rellançar la revista TBO amb els 
millors dibuixants, que signaven sota pseudònim. A finals de 1939, un jove representant 
de rellotges, el senyor Marino Benejam Ferrer, decidí presentar els seus treballs a TBO 
i poc després els personatges de La familia Ulises, foren dels més llegits, aportant un 
estil elegant i senyorial a la revista, durant quatre dècades, fins que la malaltia li ho va 
permetre. 

 A les acaballes de la dècada de 1940, Josep Coll Coll, 
un paleta que pocs anys després revolucionaria el 
món de les historietes, també va presentar les seves 
il·lustracions, revolucionant les tirades amb un èxit 
de vendes imparable. El 1955, amb l’aparició del 
Seat 600 i el boom de la televisió, el TBO va baixar 
la tirada i, malgrat cercar noves incorporacions 
per reactivar la publicació, l’editorial va comprovar 
que els lectors van perdre l’interès davant de 
nous invents que van canviar totalment algunes 
prioritats de la societat. Una llàstima que joves 
artistes, amb voluntat de rejovenir el TBO amb 
noves il·lustracions, arribessin tard amb el seu 
humor intel·ligent.

Els anys seixanta ja marquen un declivi notable, que coincideix amb la mort de dibuixants 
de la talla d’Opisso, Prat i Castanys i Joaquim Buigas, impulsor, guionista i creador dels 
personatges més famosos del TBO. El 1975 TBO va celebrar el seu cinquantè aniversari i, 
anys més tard, el 1983, amb el número 2502, el seu director, el senyor Albert Viña Tous, 
va acomiadar-se dels seus lectors amb la frase: “Hasta siempre, querido lector.”
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Lluis Giralt, Pere i Anna Vallhonrat amb el 
cartell d’inauguració.

Fotografia: autoria desconeguda.
 Arxiu Museu Vallhonrat



133

Col·lecció numerada homenatge al TBO, editada pel Museu Vallhonrat l’any 2003
Imatge: Arxiu Museu Vallhonrat
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Col·lecció numerada homenatge al TBO, editada pel Museu Vallhonrat l’any 2005
Imatge: Arxiu Museu Vllhonrat
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Exemplar del TBO, il·lustrat per Muntañola, propietat de l’Arxiu Museu Vallhonrat
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Joan Camps Vila
(Rubí, 1944)
Il·lustrador i amic del Museu Vallhonrat, l’afició pels còmics el va 
dur a fer un curs per correspondència a AHFA, per aprendre a 
dibuixar còmics. Gran admirador d’Opisso, que dibuixava a grans 
multituds com ningú i seguint la seva línia, va dibuixar els seus 
peculiars ninots.
Ha participat en exposicions col·lectives i també ha dissenyat 
creacions per a particulars.

Il·lustració de Joan Camps Vila, dedicada als 100 anys del TBO i de l’arribada del tren a Rubí 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Original del dibuix fet per Joan Camps Vila i amb dibuixos de l’Opisso, que
 fan al·lusió a l’exterior de l’edifici del Museu Etnogràfic Vallhonrat. 

Arxiu Museu Vallhonrat

      

Sala 1



137

D’esquerra a dreta: revista Patufet, any 1968. Núm. 42 Patufet, any 1970
Portada TBO extra de Nadal i revista Papitu de l’any 1929

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Número 100 Extraordinari del TBO. Any 1919
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Moltes generacions que escolten la paraula TBO, inevitablement recorden una de les 
etapes més especials de la seva vida: la infantesa.

Tal com deia Cristina Mora Tello, llicenciada en Història de l’Art, per trobar els orígens dels 
grans invents del TBO, cal viatjar en el temps fent parada cap al 1470 amb el polifacètic 
artista italià Leonardo Da Vinci, que ja en creava alguns dissenys. El 1892 La Campana 
de Gràcia va publicar un dibuix d’Apel·les Mestres, on apareixia un obrer llegint el diari 
mentre observava una màquina complicada que feia la seva feina. Els Estats Units 
també van protagonitzar alguna il·lustració detallada gràcies a Rube Goldberg, enginyer 
de carrera, i Heath Robinson ho va fer a Anglaterra amb el personatge del professor 
Branestawn i els seus dissenys de màquines molt complicades per fer feines simples. 
Potser a aquests i molts d’altres il·lustradors, es deu la fascinació pel món de les màquines 
i l’apropament al món de la ciència.

L’any 2007 s’edità el Catàleg dels grans invents del TBO. Dibuixos originals d’entre 1922 
- 1961, que va donar lloc a l’exposició del mateix nom organitzada al Castell Ecomuseu 
Urbà de Rubí, del 19 de novembre de 2007 al 31 de gener de 2008.

L’editor Joan Navarro va recordar que el TBO formà part de l’imaginari més preuat del 
patrimoni cultural que, malauradament, actualment, es continua sense ordenar, estudiar 
i conservar en condicions.

Publicacions plenes de vinyetes enrevessades on es miraven tots els detalls i se’n llegien 
les explicacions acuradament, fent desbordar la imaginació, on la paraula invent de poca 
cosa servia, ja que mostrava una finalitat banal.

Portada de Los grandes inventos de TBO (dibuixos originals 1922-1961)
Editat pel Museu Etnogràfic Vallhonrat, l’any 2007

Fotografía: Jordi García
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El professor Franz de Copenhaguen, un savi nòrdic que era un dels personatges ficticis, 
era qui presentava els invents i, d’aquesta manera absurda, va néixer la frase: “això 
sembla tret de l’invent del TBO”. 

Sala 1



141

Sala 1



142

Sala 1



143

SALA 2
Sala del celler i oficis

La sala es dedica al món dels oficis i, especialment, a tot el que envolta el món vitivinícola 
local on el vi és el protagonista indiscutible.

Panoràmiques generals de la sala del celler. Fotografies Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 2
La primera referència del vi es recull a la Bíblia (Gènesis, 9:20-27) quan Noé, després del 
diluvi, plantà un cep que va donar fruit. El va collir i esprémer per guardar en una olla de 
fang i un dia, tornant assedegat de treballar, recordà aquell líquid i el va tastar fins que 
un dels seus fills el trobà ebri i el tapà amb una manta. L’artista Miquel Àngel va pintar 
aquest fet en un fresc que es troba a la Capella Sixtina del Museu del Vaticà, a Roma.
Ja a l’Edat Antiga apareixen els primers vestigis d’elaboració del vi, quan els egipcis 
l’utilitzaven en els serveis funeraris en temps de Ramsès III. Durant centúries, el cep va 
ser una planta amb un valor a l’alça que l’Imperi Romà va saber aprofitar per conquerir  
pobles bàrbars i els va ensenyar a cultivar-lo. 

Durant el segle XIV i gràcies a les expedicions de l’almirall Roger de Llúria cap a la 
Mediterrània oriental, els soldats introduïren a Catalunya el cep grec malvasia i l’italià 
vernazzia.

Diploma de la I Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1888, cedida per la família Mumany

La ciutat de Rubí tenia una tradició vinícola que fou reconeguda per l’excel·lència en la 
qualitat dels vins presentats en diferents exposicions, que s’organitzaven per donar a 
conèixer els productes de la terra.
És el cas de la mistela de Josep Palet, premiada el 1867 amb una menció honorífica 
en l’Exposició Universal de París; o el vi elaborat per Isidre Comelles Rufé, premiat 
amb medalla de bronze i el diploma honorífic en l’Exposició Estatal de Madrid de 
1877.  Posteriorment, l’any 1888 es va inaugurar l’Exposició Universal de Barcelona per 
presentar productes de la terra com el vi, l’aiguardent, etc. 
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Sala 2
Josep Palet Riba
(Rubí, 1845- 1908)
Pagès, defensor dels rabassaires, polític guerriller i fundador de 
l’organització cultural i política anomenada Casino Rubinense, 
d’importància cabdal a la ciutat de Rubí fins acabada la Guerra 
Civil. Fotografia: © El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

Les exposicions universals van néixer a Londres l’any 1851 i van continuar a ciutats com 
París, Filadèlfia, Viena i Melbourne. Eren esdeveniments socials, econòmics i polítics de 
rellevància d’àmbit mundial, on cada país participant presentava els darrers avenços 
tecnològics, que conferien gran prestigi a la ciutat organitzadora.

Fent un breu repàs, la idea d’organitzar l’Exposició Universal de Barcelona, celebrada 
el desembre de 1888, fou de l’empresari Eugenio Serrano de Casanova. En aquells 
moments, veient la magnitud del projecte, Serrano va demanar el suport a l’alcalde de 
Barcelona, el senyor Francisco de Paula Rius i Taulet, i a un equip d’empresaris anomenat 
el Comitè dels Vuit. En aquella època, la Ciutat Comtal era la primera d’àmbit industrial i 
la segona més important d’Espanya en l’àmbit polític.

El Parc de la Ciutadella fou l’eix central del recinte firal. Les obres que va comportar 
l’organització d’aquell esdeveniment van permetre rehabilitar el barri de la Ribera, millorar 
les infraestructures municipals, construir edificis de gran valor artístic i monumental, 
cosa que va convertir Barcelona en la capital del Modernisme i es va iniciar una nova 
etapa pròspera.
L’èxit d’afluència de públic i d’expositors, juntament amb l’atractiu de la ciutat, va 
proporcionar una gran quantitat d’ingressos, la qual cosa va permetre que l’economia 
catalana avancés, amb l’obertura de mercats d’àmbit europeu, i continués amb 
l’organització d’esdeveniments tant o més importants com: l’Exposició Internacional de 
Barcelona 1929, els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 o el Fòrum Universal de les Cultures 
de 2004.

Si l’Exposició Universal de 1888 fou un pas endavant per a Barcelona en l’àmbit tecnològic 
i econòmic, l’Exposició Internacional de Barcelona que va tenir lloc a Montjuïc, del 20 de 
maig de 1929 al 15 de gener de 1930, va projectar una remodelació urbanística a l’àrea 
metropolitana. Gràcies a l’exposició es van construir edificis com: el Palau Nacional, 
el Teatre Grec, l’Estadi Olímpic o el Poble Espanyol, entre d’altres construccions 
emblemàtiques i monumentals, en una idea promoguda per l’arquitecte Josep Puig 
Cadafalch, que va comptar amb el suport de Fomento del Trabajo Nacional. 
La part més baixa de la muntanya de Montjuïc es va destinar a aquesta exposició, ja 
que requeria moltes hectàrees de terreny edificable i la dificultat per aconseguir-los va 
comportar l’expropiació de terrenys amb finalitat pública.

L’acte inaugural va comptar amb la participació de dues centes-mil persones i fou 
presidida pel rei Alfons XIII, acompanyat per multitud de personalitats dels àmbits 
polític, econòmic i cultural. Tot i que l’exposició aconseguí un impacte exitós d’àmbit 
social, enaltint l’esdeveniment a primera categoria, la valoració final suposà un dèficit 
econòmic milionari per la ciutat.
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Portada de l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Il·lustració de la Dama del Paraigua, símbol del Parc de la Ciutadella de Barcelona
Cartell anunciador de l’Exposició Universal de Barcelona. Any 1888
 Autor: Castañer  Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Aquesta sala del Museu té una porta que transporta a un altre món per l’olor que 
desprenen les vint botes fabricades amb fusta de castanyer i roure. Aquests recipients 
formaren part del celler de la casa de Can Vallhonrat i són un dels elements necessaris 
durant el procés de transformació del raïm en vi. 
El completen trinxadores, portadores, cups, aixetes (la més antiga és de l’època gòtica, 
datada entre els segles XII i XIV) i tot tipus d’eines emprades per veremar.

En la col·lecció dedicada als gremis, hi ha representats més de vint-i-cinc oficis, cadascun 
dels quals amb les seves eines originals, que utilitzaven artesans de Rubí. També s’hi 
exposa una col·lecció completa de fermalls, cadenats, claus, tancaments, embocadures 
i panys que embellien les portes d’algunes masies del municipis de Rubí, Castellbisbal 
i Sant Cugat del Vallès. Aquests daten d’entre els segles XIII i XIX i van desaparèixer a 
principis del segle XX amb l’arribada de la industrialització.
En aquest espai s’hi poden trobar:

Ferradures 
Es remunten a l’Edat Antiga, quan la gent del nord d’Europa ferrava els seus cavalls. 
Fabricades en ferro, són objectes considerats amulets i, que penjats boca amunt, porten 
bona sort. Simbolitzen el quart creixent de la lluna, temps propici per iniciar projectes. 
L’art de ferrar també va evolucionar i es pot veure amb la creació de cada peça. Cal 
destacar les ferradures folrades amb sola de goma que servien per evitar que els cavalls 
llisquessin quan anaven a galop damunt del gel.

Màquines trinxadores de carn 
L’enginyer alemany Karl Drais va inventar aquests estris de cuina, que servien per picar la 
carn en trossos petits i també per fer el farcit dels canelons. Funcionaven accionant una 
palanca giratòria que mou un eix en espiral sense fi, que empeny els trossos de carn a 
una placa amb orificis per on sortia.

Estris per rentar la roba
Antigament la roba es rentava en els rius i safareigs. 
Per fer la bugada de roba blanca, les dones submergien les peces amb aigua i cendra, que 
contenia carbonat potàssic i reaccionava amb els àcids grassos de la brutícia, cosa que 
produïa un procés de saponificació. Posteriorment, treien la roba i s’iniciava un treball 
feixuc utilitzant el picador amb força per estovar-la abans d’estendre-la. 
Més endavant s’utilitzà el “blauet”, una pastilla amb pólvores d’anyil (el tint que sortia 
de les fulles fermentades) que, posada dins d’un farcellet, servia per blanquejar la 
roba deixant-la en remull tot un dia. No obstant això, calia parar-hi atenció, ja que si la 
quantitat no era l’encertada, deixava rastres. 

A partir de la fabricació de la sosa, el sabó ja s’elaborava a les cases utilitzant olis i greixos. 
L’invent de les primeres rentadores elèctriques que van aparèixer l’any 1901, creades per 
Alva J. Fisher. Aquest electrodomèstic va facilitar molt aquesta feina tan feixuga per a les 
dones, sobretot durant els mesos de més fred.
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Alva John Fisher
(Estats Units, 1862-1947) 
Enginyer inventor de la primera rentadora elèctrica amb tambor que canviava la direcció 
de gir per una rentada més efectiva. La primera empresa a vendre-la fou la Machine 
Hurley de Chicago i, amb el temps, es va anar perfeccionant amb centrifugat, assecat, 
escalfament d’aigua, etc.

Pesos i balances 
Sistemes mètrics molt variats i utilitzats durant l’Edat Mitjana, l’època romana, en els 
pobles germànics i el món musulmà.

Romanes 
Com el seu nom indica, són instruments que tenen l’origen a la ciutat de Roma i serveixen 
per pesar. Formades per una palanca de braços desiguals, recolzats sobre un punt central, 
l’objecte que es vol pesar es col·loca a l’extrem del braç menor i s’equilibra amb un pes 
constant que es fa córrer sobre el braç major, on hi ha l’escala de pesos. 

Lleteres 
Recipients de forma cònica que s’utilitzen per al transport de la llet i l’aigua, antigament 
fabricats en metall o fusta.

Compassos 
Instruments de metall que serveixen pel traç d’arcs, cercles i per prendre distàncies 
a nivell cartogràfic, mitjançant dues parts unides amb una frontissa ajustable; molt 
utilitzats en la navegació, en les matemàtiques i en el dibuix. 

Desgranadora de blat i de mongetes
Màquina que serveix per separar el gra de la resta de la planta. La formen els engranatges 
i la tremuja, que serveix per dipositar i conduir el producte al lloc adient.

Panys 
Fabricats per un serraller, són mecanismes de metall que permeten obrir portes i 
protegir-ne el contingut.

El Museu Etnogràfic Vallhonrat exposa panys de diferents masies del municipi de Sant 
Cugat del Vallès com: La Guinardera i la de l’Ermita de Can Domènec; i de cases antigues 
de Rubí que ja han desaparegut i de masies de Rubí com Can Cabanyes, La Bastida, 
Can Canyadell Vell, Can Calopa, Can Fatjó, Castell de Rubí, Can Riqué, Can Claverí, Can 
Casanovas, el molí de la Noguera, Can Barba i Can Vallet.

Algunes masies emblemàtiques del municipi eren:

Can Tiraïres
L’antic mas Fontanilles prengué l’actual nom l’any 1840, quan el senyor Joaquin 
Mas va anar-hi a viure. Era una masia petita situada dalt d’un petit turó, 
envoltat de vinyes, boscos i camps, que s’enderrocà en la dècada de 1970.



150

Sala 2

Can Roig
Masia situada prop del torrent de Sant Muç i de dues fonts precioses en 
estat d’abandonament: l’Avellana i la de la Mare de Déu del Carme. Al jardí, 
hi ha un brollador circular adornat amb granotes de fang, un celler de grans 
dimensions i fou restaurada per Josep Roig, l’any 1891. Actualment, en estat 
ruïnós.

Can Vallhonrat
A finals del segle XVI s’hi va instal·lar la família Vallhonrat després de restaurar-
la. A prop, hi van trobar sepultures, on hi havia enterrades les persones que 
van morir durant les terribles pestes que afectaren el Vallès. 
Durant el segle XVII, la masia va prendre el nom Vallhonrat després de passar 
per diversos propietaris fins que es va acabar venent per urbanitzar l’espai.

Detall d’alguns dels panys exposats
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Picaportes 
Objecte fabricat en ferro o bronze, amb multitud de formes, que serveix per trucar a la 
porta d’una casa.

Claus 
Les primeres claus eren grans i molt pesades, però el pas del temps i els dissenys van 
evolucionar. Els primers països on hi ha vestigis són la Xina, Egipte i Mesopotàmia, on 
se’n feien servir per preservar indrets sagrats. 
La patent amb pany i clau de fusta, la tenen des de fa 4.000 anys els egipcis, fins que 
els romans van fabricar-les amb metall. A mitjan segle XIX, Linus Yale va inventar la que 
actualment s’utilitza i és la més comuna.
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 Il·lustració de la masia de Can Vallhonrat, realitzada per Maria Carbonell

Cadenats 
Dispositius de seguretat portàtils sense pany fix, utilitzats per protegir quelcom. 

Plafó de cadenats. En la filera inferior, destaquen les d’origen musulmà.
 Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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El mas de Can Xercavins

El Museu Vallhonrat disposa, entre els seus diferents espais museístics, la Sala del Celler, 
on s’exposen estris relacionats amb la pagesia de la vinya: 20 botes de fusta de castanyer 
i roure –procedents de l’antic celler de la Masia Vallhonrat−, aixetes, mesures, marmites, 
aixecadors de botes, escurabotes, sulfatadores, ensofradores, premses, bombes manuals, 
portadores amb els caperons per fer el curull de raïms...
Per complementar aquesta sala, en Pere Vallhonrat em va demanar, a principis d’aquest 
segle, mitja dotzena de ceps de Can Xercavins per trasplantar-los al pati del museu i 
així poder mostrar les diferents feines de la vinya en les diferents estacions de l’any: a la 
tardor, quan cauen els pàmpols; a l’hivern, es poden els sarments: a la primavera, es fan 
els tractaments de la floració; a l’estiu, el raïm madura, i al setembre, es fa la verema.
Al mes de juny ens vam trobar, mentre espampolàvem la vinya perquè s’airegessin els 
raïms i els toqués el sol per a una bona maduració. Arran d’aquesta trobada, em va 
demanar que escrivís un document sobre Can Xercavins per al llibre sobre la Fundació 
Vallhonrat.

El mas de Can Xercavins és a la banda de ponent del terme municipal de Rubí, al Vallès 
Occidental. El seu topònim li donà el torrent anomenat des de l’any 996 “L’exercavins”, 
que travessa les terres de nord a est. 
A prop de la masia s’han trobat vestigis romans: els primers documents escrits es trobem 
en pergamins i daten de l’any 1152. La condició d’homes lliures, no subjectes a les 
servituds feudals, per jurament de fidelitat al Comte de Barcelona va determinar que, en 
extingir-se la jurisdicció feudal a Rubí, es nomenà en Pere Xercavins com a primer batlle 
de Rubí l’any 1396.

Fotografía: Arxiu de Can Xercavins
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Amb els vells pergamins i documents que encara es conserven a l’arxiu de la masia, 
juntament amb les actes de l’Arxiu Parroquial i del Cartulari del Monestir de Sant Cugat, 
s’ha aconseguit construir l’arbre genealògic des de l’any 1152 fins a l’actualitat, amb tot 
un seguit de 29 generacions.
En el decurs dels anys, s’han anat succeint els hereus (homes) que van legitimant el 
cognom Xercavins perquè no es perdés. Aquest costum es trencà al segle XVII, quan la 
pubilla Mariana es casà amb Miquel Ambrós, que no renuncià al seu cognom. A l’any 
1961, el meu pare, Jordi Xercavins, va presentar al Registre un expedient per recuperar el 
cognom propi de la masia i del mas. 
A principis del segle XX, el meu avi Pere Xercavins, aprofitant l’aigua del torrent en el 
salt de la resclosa de sota de la masia, va construir una petita central elèctrica amb una 
turbina moguda per la força de l’aigua, que generava la primera electricitat de Rubí per 
a la masia de Can Xercavins.

Sobre la masia s’han realitzat diverses investigacions històriques:
The Revolt of the Catalans, de L.H. Elliot, historiador”; Can Xercavins, vuit segles de 
dinastia rural, 1963, d’Antonio López Estudillo, Universitat Vic; Cambio agrario, siglos 
XVIII-XIX a Can Xercavins, 2016, d’Enric Escofet, Màster Arxivística; Arxiu Patrimonial de 
Can Xercavins. 2018.
Després de la tràgica rierada de l’any 1962, Rubí s’industrialitzà i els pagesos van anar 
deixant les vinyes per les dificultats que les representava dependre d’una collita del raïm, 
que requeria molta feina i que es podia perdre fàcilment a causa de la climatologia, pels 
fongs que l’ataquen o per una pedregada en plena maduració. En canvi, a la fàbrica 
tenien la setmanada assegurada. 
Així es van anar arrencant les vinyes de Can Xercavins, excepte la vinya de l’últim parcer, 
l’Òscar Puig, que mantenim. El pare, amb un tractor, llaurà els camps que van deixar les 
vinyes que s’havien arrencat, els adobà, els sembrà i els coronà i ara se seguen amb una 
recol·lectora que separa el gra dels cereals de la palla, treball que abans es feia a l’era del 
costat de la masia, amb un corró tibat per un cavall.
Actualment, el territori de 100 ha a l’entorn de la masia es reparteix en la zona forestal 
d’unes 40 ha de bosc de pins, alzines i roures i 10 ha d’arbredes de ribera amb plataners, 
pollancres i àlbers. La part de cultius és la tradicional de la triada mediterrània: 40 ha de 
cereals (blat, ordi i civada), 2 ha d’oliveres a la carena, 2 ha de vinya per fer el most bullit 
i també 2 ha d’ametllers i 4 ha d’horts col·lectius. 

Can Xercavins és un gran parc periurbà, a menys d’1 km del centre de Rubí, i molt 
accessible des de la ciutat. Ens ha agradat que els entorns de la masia hagin servit 
perquè els rubinencs sortissin de casa aquests últims mesos. En l’etapa 1 de desescalada 
del confinament per la pandèmia Covid-19, atletes, avis, nens i jovent omplien els camins 
del mas, sobretot cap al tard. El Centre Excursionista i el mateix Ajuntament demanaren 
respecte pels camps sembrats, la vinya i les oliveres. 
Aquest document serveix per reconèixer la relació entre la pagesia que conservem a Can 
Xercavins amb el museu de la Fundació Vallhonrat i perquè rubinencs i rubienenques –
tant antics pagesos com el jovent– recordi i valori el passat agrícola de la nostra ciutat.

Enric Xercavins i Valls, Juliol de 2020
Can Xercavins de Rubí



154

Sala 2
Material escolar 
Llibretes, llibres d’estudi, plumiers i carteres són un exemple del que l’alumnat de meitat 
del segle XX utilitzava per anar a l’escola, carregat amb una cartera de cuir gruixut amb 
corretges, penjada darrere, a l’esquena. Vint anys abans, però, anaven camí a les escoles 
tan sols amb un llibre a les mans que servia per un o dos cursos acadèmics.
Com a nota curiosa, cal destacar que en la primera planta de l’edifici que, actualment 
ocupa Finques Vallhonrat, hi havia l’Acadèmia Cultura Pràctica, un habitatge de tres 
habitacions on s’estudiava batxiller i es donaven classes de repàs amb professors com 
els senyors Vila i Enric Baltà o la senyora Josefina Segura.

Frontisses 
Mecanismes formats per dues pales que, subjectes en un mateix eix, permeten el 
moviment giratori de portes i finestres fixades al bastiment. Com a dada curiosa, cal 
destacar que la primera notícia de frontissa metàl·lica es va trobar, l’any 1922, en un llit 
plegable, durant les excavacions a la tomba del faraó egipci Tutankamon. 
En el museu n’hi ha algunes procedents de masies del municipi rubinenc i d’altres de 
desaparegudes del Vallès.

Menjadores per bestiar 
Fabricades en diferents materials, mides i formes, segons l’espècie animal, serveixen per 
posar menjar i alimentar-los de manera continuada durant un període de temps.

Eines de boter 
El boter era un menestral que fabricava botes, tonells o tines, destinades a contenir 
líquids, especialment vi. 
Antigament, hi havia boters a totes les viles, però malauradament és un ofici que amb 
el pas dels anys s’ha perdut. Els darrers boters locals foren Jaume Canals, Josep Climent 
i Joan Campderrós.

Estris del celler 
Durant els segles XIX i XX, quan Rubí era un poble envoltat de vinyes i camps de conreu, 
a les masies i en algunes cases tenien els seus cellers per elaborar el vi. A la sala, també 
s’hi exposen: botes, falç, cornaleres, barralons, bocois, portadores, caperons, aixetes de 
trasbalsar vi, premses i semalers, entre altres eines necessàries i indispensables per a 
l’elaboració del vi. 
Les varietats més destacades d’aquest producte a Rubí eren: la mistela, el vi ranci, el vi 
blanc, l’aiguardent, l’arrop i el vinagre, comercialitzats a les Caves Arís Casanovas, Bodega 
Rosàs, Bodega Flor de Rubí i a d’altres establiments emblemàtics com el de Domènec 
Roca, Marià Boada, Joan Fontanet, Josep Pujol o el cafè Domènech.

Aixetes de botes 
Fabricades amb coure o fusta, serveixen per trasbalsar el vi i es presenten en diferents 
mides. També hi ha les aixetes dentades i d’altres que queden tancades per evitar els 
robatoris del vi. 
Quan queda poc vi dins la bota, unes politges l’aixequen per la part posterior, cosa que 
permet escurar el vi restant i, en arribar al pòsit, es neteja la bota i es col·loca el lluquet 
per desinfectar. Finalment, el forat es tanca amb un tap de suro.
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Màquines de sulfatar 
Aparells que el pagès es penja a l’esquena i, mitjançant un mecanisme manual, permet 
treure líquid i ruixar les fulles de les plantes i arbres per evitar que agafin malalties. 
Existia una fàbrica a la localitat veïna de Molins de Rei, que fabricava material de camp i 
duia gravada la marca “Rubí”.

Dos models de sulfatadores marca Rubí 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Llevataps
Objecte petit fabricat amb metall o fusta, que disposa d’un eix d’acer amb una hèlice i 
una palanca, que serveix per treure els taps de suro de les ampolles. 
Es remunta al segle XVII, a Anglaterra, i la primera patent es va registrar el 1795 a nom 
de Samuel Henshall. L’utensili ha evolucionat molt i s’ha fabricat en infinitat de models, 
tot i que el més utilitzat és el de doble palanca i engranatge, dissenyat per David Olañeta 
el 1932.
Una de les col·leccions més completes a Catalunya és propietat del senyor Rafael Rusiñol 
Regí.

Portadores i cabassos 
Estris utilitzats pels pagesos durant la verema que té lloc el mes de setembre a les vinyes. 
Serveixen per dipositar-hi el raïm que es cullen dels ceps i carregar-lo dalt del carro o 
tractor per portar-lo cap al celler, on es buidarà el contingut als cups.
També hi havia portadores que servien per trasbalsar les aigües residuals de les foses 
sèptiques de les cases i reutilitzar-les per abonar els camps de conreu i els horts.
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Col·lecció d’aixetes de fusta i metall 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Taps de suro
Peces que tapen hermèticament la boca de les ampolles i les botes del celler, utilitzades 
en la indústria vinícola per conservar el vi, els vinagres i el cava. 
El suro s’extreu d’alzines sureres de la conca mediterrània, ja que presenten una 
flexibilitat, impermeabilitat i una densitat molt baixa per fer possible una conservació 
correcta. L’any 1670, Don Pérignon, el monjo francès que descobrí el xampany, fou el 
primer a provar que el suro contenia la pressió de les ampolles. Antigament, les botelles 
es tapaven amb un tap de fusta i es lacraven.
La indústria tapera es va iniciar a França i arribà a Catalunya a principis del segle XVIII. La 
primera referència documentada d’un taper a Catalunya data de l’any 1739, concretament 
a la casa de Guerau Esteva Llach, al municipi de Tossa de Mar.
És interessant conèixer el Museu del suro de Palafrugell, ubicat en una antiga fàbrica 
surera de la mateixa localitat i que, durant el segle XIX, fou la principal activitat econòmica 
d’aquest municipi. L’entrada al nou segle, però, va comportar canvis de costums, noves 
construccions i un ambient lúdic i social que va haver d’apartar-se al creixement de la 
població i, en conseqüència, va suposar la decadència definitiva de l’artesanat taper. 
L’arquitecte General Guitart Lostaló és el que va realitzar l’edificació i la façana modernista 
de la fàbrica (actual Museu del Suro) i també les dependències dels operaris (actual 
Fundació Vila Casas). El taller de l’arquitecte Juan Torras i de l’enginyer Manich s’encarregà 
de la construcció de la torre. A la fàbrica, se la coneix més pel nom del fundador: Joan 
Miquel i Avellí àlies Joanet Mario.

Garrafes de vi 
Recipients esfèrics protegits per un trenat confeccionat amb palla i que compta amb 
dues nanses per protegir el vidre i poder-lo transportar amb més facilitat. Serveixen per 
guardar-hi entre 2 i 40 litres de líquids, generalment vi.
El rodolí “A Rubí, noies maques i bon vi” era prou conegut en les èpoques d’apogeu del 
producte; servia per comparar la qualitat de la beguda amb la bellesa de les joves de la 
localitat.

Xapes de cava 
Xapes de metall que serveixen per tapar les ampolles de vins escumosos i que es 
complementen amb un tap de suro i un filferro. Aquestes plaques metàl·liques són 
objecte de col·leccionisme i per aquest ordre: a França, a Espanya i a Itàlia. A Catalunya, 
hi ha 6.800 xapes catalogades per les associacions de col·leccionistes, segons l’escrit de 
la biblioteca Sant Antoni-Joan Olivé de Barcelona i les més antigues, daten de principis 
del segle XX. A banda del dibuix, també s’hi estampava el nom i la marca del fabricant. En 
la mateixa època, França va iniciar el procés de litografia aplicant el disseny a cada xapa, 
mentre que a Catalunya les primeres aparicions de xapes daten de finals de la dècada 
de 1960. 

Premsadores
Màquines d’importància cabdal per a la producció del vi. Eines de treball sòlides i útils 
que serveixen per esprémer el suc del raïm i es presenten en diferents mides i sistemes. 
Les anomenades de doble palanca són les que presentaven menys desperfectes.
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Imatge de la sala gran del Celler Cooperatiu de Rubí. Fotografia: Núria Julià

Anunci de venda de premsadora mecànica. Fons: família Ariza-Rosés
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REPRESENTACIÓ DELS GREMIS 
Alguns dels oficis representats en aquesta sala també comptaven amb el seu gremi, 
majoritàriament amb seu a l’antiga Bàrcino. Al segle XIII la ciutat entrà de ple en una 
transformació provocada per les necessitats socials, que s’iniciaren amb l’ampliació de 
les muralles i la creació de nous barris. 
Per comoditat, els artesans dedicats a un mateix ofici s’agruparen per carrers i amb el 
temps foren coneguts els barris dels mirallers, dels barreters, dels llibreters i un llarg 
etcètera. Més tard, aquells oficis que ocasionaven molèsties de soroll o males olors al 
veïnat es traslladaren a treballar als afores de la ciutat.

A l’Edat Mitjana, aquests artesans s’anomenaren “menestrals”. Al segle XIV, van decidir 
crear gremis (organitzacions que van tenir una importància cabdal durant els segles XVI 
i XVII), establerts prop del Born, tot i que amb el pas del temps i l’obertura de l’actual 
Via Laietana, on hi havia l’edifici d’Art de la Seda, construït al segle XVIII i concorregut 
pels comerciants més poderosos d’aquella època, altres gremis es van veure obligats a 
traslladar-se a locals situats als costats nord-est de la plaça de Sant Felip Neri, propers a 
la façana lateral de la catedral. Avui dia, encara hi queden vestigis patrimonials que es 
poden veure si es passeja per aquest barri de la Ciutat Comtal.
A Rubí, en la sagrera o nucli més antic al voltant de l’església de Sant Pere, des de finals 
del segle XV ja s’hi havien establert els artesans més útils de la comunitat local: sabaters, 
boters, barbers... i la casa dels teixidors, de lli (Cal Carner).

Cansalader 
Des de l’època romana, l’ofici de carnisser era hereditari i va estar reglamentat, diversificat 
i dotat de certs privilegis. 
El Gremi de Carnissers-Cansaladers i Xarcuters de Barcelona i Comarques va néixer fa 
més de cent-cinquanta anys quan Gremicarn es va convertir en una de les associacions 
de comerciants més actives de Barcelona. Aquest gremi es creà per donar solució als 
problemes sectorials i a les necessitats empresarials, amb la finalitat de mantenir i 
millorar l’ofici tradicional per formar noves generacions, amb una escola pròpia fundada 
l’any 1973.
A Rubí cal recordar les cansaladeries de Cal Mansió, Ca l’Aluju, Cal Milà, Cal Pantalió i la 
botiga centenària de Cal Segura.

Pastisser 
Un ofici amb molts segles d’existència i una especialitat dins de l’ofici de forner, on a 
banda de pa, elaboraven coques, crespells, pasta reial, ensaïmades i molts més dolços.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona es va fundar l’any 1901, com una associació 
sense ànim de lucre que defensa, fomenta i representa els interessos professionals de 
les empreses associades. L’any 2013, a més, va crear una residència per a estudiants, 
investigadors i professorat a la Ciutat Comtal.
A Rubí, cal recordar les pastisseries de Cal Morgades, Sant Jordi, Màrius i La Lyonesa. 

Ferrer
Tot i que es desconeix la data de descobriment de la tècnica de fondre el mineral del 
ferro per produir un metall, arqueòlegs a Egipte descobriren les primeres eines.
Amb l’objectiu de defensar el col·lectiu i donar suport als familiars davant la pèrdua del 
cap de família, el gremi de comerciants de ferreteria es va establir a Barcelona. L’any 
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1977 redactà uns nous estatuts i renovà la junta per captar més agremiats. Actualment, 
segueixen sent la veu que els representa davant les administracions.
A Rubí eren conegudes les ferreteries de Cal Simpàtic, Cal Margenat, Cal Solsona, Cal 
Paloma, Lamòlia, Cal Marçal, Cal Ferrer de Tall o Cal Torra, entre d’altres.

Serraller
L’ofici de serraller consistia en l’art d’obrir els panys que creava. Un professional que 
també els desmuntava, masteritzava una clau (amb una sola clau podia obrir bastants 
panys i cadenats), reparava panys i sabia fer còpies de claus abans d’existir les màquines.
A Rubí eren coneguts els serrallers de Cal Marsal, amb el malnom del Ferrer Poble, i Cal 
Jovani.                    

Detall de la porta de la serralleria Jovani i pany de paret amb eines
Fotografies: Núria Julià

Fuster 
Un dels oficis més antics que es coneixen és el de fuster i, a cada cultura, s’hi han trobat 
varietats d’eines i maneres de treballar aquest material. El Gremi de la fusta i el moble 
es remunta l’any 1257, quan formava part del Consell de Cent de la Ciutat Comtal fins 
que, el 1933, es va constituir el Foment Industrial Tècnic de les Arts de la Fusta de 
Catalunya. S’hi agruparen les entitats d’aquest àmbit i, anys més tard, es va reconvertir 
en la Confederació Catalana de la Fusta.
El reconeixement oficial com a Gremi Sindical fou 
el 1959 i el 2016 adoptà el nom de Gremi Fusta i 
Moble. Una llarga trajectòria que fou reconeguda 
amb la Creu de Sant Jordi 2015, la qual cosa el va 
convertir en una de les associacions empresarials 
més antigues.
A Rubí cal recordar la fusteria d’Emili i Miquel 
Miranda, Joan i Josep Vila, Josep Pujades, Joan 
Aumatell, Salvador Brustenga, Antoni Ribalta i la 
de Ramon Marbà (Cal Riba) o Claudi Vallhonrat, 
que va ser l’últim de la família Vallhonrat a jubilar-
se.                       Escut del Gremi de Fusters de Rubí de  
                                                                                                 l’any 1400, exposat a la fusteria Miranda
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Detall del plafó amb les eines de fusteria d’Anton Vallhonrat que l’any 1880 fou regidor de l’Ajuntament de Rubí.
 Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Forner
A Rubí cal recordar els forns de pa de: Cal Llonch, l’Arbós, l’Aribau, Cal Lleonart, Miquel 
Forner, Ca la Lola, Cal Paler, Cal Carner i Cal Presas.

Terrissaire 
Els primers objectes fabricats amb terrissa es remuntem al període Paleolític, amb peces 
que representen divinitats materials i de culte a la fertilitat. 
El Museu exposa càntirs per a la recollida d’aigua, abeuradors per al bestiar, menjadores, 
cassoles, olles, estalvis i catúfols per recollir aigua als pous i centenars d’objectes curiosos 
i molt interessants. 

L’any 1878, Ramon Canals serà el primer terrisser d’Esparreguera que s’estableix al carrer 
de Llobateras, de Rubí. El 1880, Joan Duran àlies Joan Gerrer, també d’Esparreguera, 
estableix el seu forn de ceràmica al carrer de Cervantes. Més tard, Pere Andreu àlies Pere 
Fireta, també d’Esparreguera, passà a fabricar terrissa en miniatura, com ara, joguines 
per la canalla. 
Com a dada curiosa, direm que el senyor Lluís Duran, de Cal Gerrer, als anys 1920, 
produeix interessants atuells domèstics de ceràmica esgrafiada.

Sabater 
L’ofici es remunta l’any 1203, amb la fundació de la Confraria de Sant Marc, que reunia 
sabaters i menestrals de la pell. Els primers gremis van aparèixer al segle XV i l’ofici 
es consolidà un segle després amb l’ordenació de les confraries d’arts mecàniques a 
Perpinyà i a Mallorca.
Era una feina de categoria professional i ben valorada perquè requeria molts anys 
d’aprenentatge. A Rubí, la primera sabateria que es va obrir a principis del segle XX fou 
la de la família Roig, que fabricava calçat per al clergat, tot i que cal recordar la d’Alfons 
Vilanova, Cal Miralles, Cal Bendranes, Calçats Progrés, Cal Bardier, Calçats Rosa i Calçats 
Esteve.

Entrada de l’antiga sabateria Bendranes al carrer de Víctor Pradera
Any 1925. Fotografia: autoria desconeguda, cedida per Montserrat Bendranes
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Paleta 
Persona amb coneixements professionals i experiència en la construcció, reforma i 
reparació d’edificis. Domina l’ús de diferents materials, com ara: totxana, pedra, fusta, 
fang, rajola o ciment. El gremi de constructors d’obres es va crear l’any 1211. 
Amb l’objectiu de defensar els interessos i donar una resposta àgil i eficaç a les necessitats 
dels professionals de la construcció, l’any 1992 canvià el nom per convertir-se en una 
associació empresarial que forma i representa les empreses constructores catalanes i els 
proporciona informació. 
A la ciutat cal recordar paletes coneguts com: en Ricard Rosés, Ramon Gotsens, Joan 
Llugany, Lluís Tort, Albert Puig, Avelino Recio, els germans Vilardell, Miquel Brustenga, 
Pau Rigol, Ramon Fillol, Narcís Marcet o en Miquel Ramoneda.

Tulista 
Persona dedicada a la confecció de mantellines. 
El matrimoni benestant, format per la rubinenca Genoveva i en Josep M., de Cal Martí, 
van regentar aquest negoci a Barcelona.

Bomber 
Els documents més antics referents a aquesta professió daten de l’època dels romans, i 
s’atribueix a l’emperador Cèsar August l’organització de la primera brigada de persones 
organitzades a Roma.

El Museu exposa un uniforme, botes, cinturó i cascs antics dels bombers de Rubí 
(l’Associació d’Automòbils Antics de Rubí, que encara conserva el primer cotxe). 

Quadre regalat pel Sr. Andreu García, que figura assegut al darrere.
Primer cotxe de bombers de Rubí



164

Sala 2
Gràcies a un document de compra feta pels bombers, hi ha constància que a finals de 
l’any 1800 ja existien al municipi. 
En principi, apagaven el foc amb un carro tirat per una mula i, cap a l’any 1930, es van 
comprar un cotxe matriculat com a vehicle antic amb capacitat per 400 litres d’aigua, 
que es guardava a l’edifici de La Pelleria.

   Cos de bombers a Ca n’Oriol. Any 1964. Fotografia: Josep M. Roset. Arxiu Josep M. Roset

Malauradament, la catàstrofe provocada per la rierada del Vallès el 1962 va impulsar 
la dotació de bombers voluntaris i reorganitzar el cos per donar resposta als incendis 
forestals i als provocats en habitatges. D’altra banda, l’empresa Relámpago Zipp va 
col·laborar en la tragèdia regalant una ambulància a l’Ajuntament de Rubí.

Com a dada curiosa, el sereno també alertava a la població amb diferents tocs de xiulet 
segons el tipus d’incendi provocat a la ciutat. 

El 1962, el cos de bombers de Rubí estava situat al garatge dels Tallers Marcet, centre 
de reunions cada primer diumenge de mes. Més endavant, el 1969 es va traslladar al 
passatge Llobateras (concretament a la part posterior de l’actual Casal de la Gent Gran). 

El 21 d’octubre de 1998, amb un pressupost de gairebé vuitanta-vuit milions de pessetes, 
es col·locà la primera pedra del nou Parc de Bombers a l’avinguda de l’Electricitat per 
ampliar serveis i disposar d’un espai adaptat amb dormitoris, menjador, cuina i un gimnàs 
que donava cabuda a quaranta persones i permetia guardar una dotzena de vehicles. 
Una feina dura i digna d’agrair, que realitzaven persones voluntàries i que s’organitzaven 
per diferents caps durant tots els anys de trajectòria, com el cas de Josep Marcet, Josep 
Viladiu, Andreu García Pérez, entre d’altres.
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Durant tots aquests anys, s’han cobert unes set-centes sortides anuals i els bombers han 
viscut nombrosos incendis i dates per recordar: el 1964, la compra d’un vehicle lleuger 
amb aigua totalment equipat; el 1967, l’incendi del magatzem i la serradora Claret; el 
1971, l’incendi de l’empresa AEG a la plaça de Marquès de Barberà fins a la constitució 
dels ajuntaments democràtics el 1979, on es van encarregar d’organitzar la Cavalcada de 
Reis. Coincidint amb la celebració del Mil·lenari de Rubí el 1986, van recuperar el Ford T, 
el primer cotxe fabricat en una cadena de muntatge i que, durant anys, va participar en 
el Ral·li de Sitges. 

   Els bombers a la Font del Felip, finals segle XIX 
Fotògraf J. Maxenchs. Col·lecció Arxiu Josep M. Roset

Val la pena fer un apunt a la tragèdia esdevinguda el 25 de setembre de 1962. A mig matí 
d’aquell dimarts, va començar a caure una pluja minsa que va acabar essent torrencial i 
que va deixar 200 l per m2 a les Serres de l’Obac i a Sant Llorenç de Munt. Per la riera de les 
Arenes, que es va desbordar, baixà una tromba d’aigua que arribà a Rubí a les 22 h, amb 
una potència de 1.750 m3 per segon i 5,5 m per sobre de nivell normal. L’aigua arrossegà 
canyars i troncs que taponaren el pont del carrer Cadmo fins que es va desbordar pels 
barris de Can Fatjó i l’Escardívol. L’aigua arribà a la porta de l’església, on el mossèn va 
entrar amb dificultats per tocar les campanes i avisar la població del perill. Una nit fosca, 
amb crits d’auxili i la força de l’aigua de fons.
L’endemà, la gent s’adonà de la situació i, sense pensar-s’ho, va ajudar en les tasques de 
salvament, de recuperació de cadàvers i d’assistència sanitària i d’aliments a tothom qui 
ho va necessitar. 
Rubí va quedar paralitzat durant setmanes. Aquest fet va marcar un abans i un després 
en la vida del poble i la seva gent.
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Imatges dels efectes de la rierada de 1962 a la zona de l’Escardívol de Rubí. 
Fotografies: Joaquim Julià Roca
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Llauner o instal·lador
L’any 1943 i en plena dictadura, als electricistes i llauners de la Ciutat Comtal els obligaren 
a inscriure’s als “Sindicats verticals” i, en altres localitats, ho van fer dins d’entitats 
integrades en el Gremi sindical d’electricitat i fontaneria de Barcelona. L’objectiu era unir 
forces i créixer a bon ritme, traslladar la informació als seus membres en l’ampli ventall 
d’especialitats i formar-los. 
A la ciutat de Rubí, es recorden electricistes com Fernando Torras “el Curru”, el Paloma i 
el Claramunt; els lampistes com el Soler, Joan Ribas, Sergi Bueno, Miquel Pujol, Mercader 
i Altarriba, i manyans com el Joni, Borràs i Ferrer Poble. 
El Museu exposa diferents materials entre els quals destaquen els bufadors i les tenalles 
de tub Berman.

Carnet del sindicat de Mariano Bueno. Documentació cedida per Sergi Bueno

Teixidora
Treballadores que van tenir un paper rellevant en la indústria tèxtil local a l’hora de filar 
teixits, repassar-los, nuar-los i plegar-los gràcies a les mans d’expertes ordidores i a la 
utilització correcta dels telers, que comportaven un perill afegit per la maniobrabilitat 
de les llançadores.  
A Rubí concretament, la indústria tèxtil va emergir a meitat del segle XIX fins a mitjan 
anys setanta del segle XX, quan els canvis tecnològics van transformar i redirigir aquesta 
feina envers altres tipus d’indústria com: la química, la siderúrgica i la metal·lúrgica, 
canviant el sistema de producció i modernitzant-lo. 
Com en la majoria d’oficis, el tèxtil va generar un vocabulari específic i alhora imprescindible 
per a la gent que s’hi dedicava amb paraules com: pintes, escandall, batanar, bitlles, 
llançadores i moltes altres. 
El Museu exposa llançadores provinents de la fàbrica local, Cal Davant.

A la ciutat de Rubí, cal recordar que les fàbriques tèxtils més importants eren: el Vapor 
Nou, Can Sedó o Cal Gaspà, Cal Muntades, Cal Pere de la Fàbrica, les Vetes, Tejidos Cortex, 
Cal Jorba, Cal Mosques o Cal Montasell, entre d’altres; les merceries de Montserrat 
Canals i de Núria Freixas o comerços com: Ca la Juanita, Cal Cotorra de dalt i Cal Cotorra 
de baix, Lola Botona o Ca la Pepita dels trossos.
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    Matilde Bolart Roura, davant d’un teler a la fàbrica de Cal Gaspà
Fotografia: Joaquim Julià Roca

Grup de teixidores amb la bata de treball. Any 1970 
Fotografia: Joaquim Julià Roca
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Lleteres de diferents mesures exposades al Museu 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Eines de boter (algunes de la marca Rubí) 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Eines de forja 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Composició de llaunes Texton i de caldo Maggi
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala del mobiliari

En aquesta sala s’exposa una gran varietat de mobiliari que decorava les cases nobles i 
benestants de les ciutats.

Vistes de la sala del mobiliari. Fotografies Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Una col·lecció diversa i molt detallada, que mostra la primeria del moble català amb 
peces tan destacades com: caixes de núvia i de nuvi, que servien per guardar l’aixovar 
de casament; arquibancs de fusta de noguera, amb treballs d’ornamentació molt 
delicats, i una completa col·lecció de cadires de diferents èpoques i estils: isabelí, alfonsí, 
renaixentista, neoclàssics, àrab i alguns pertanyents a l’escola modernista de Gaudí.

Al fons de la sala, s’erigeix una arquilla bufet espectacular, que la completen cadires, 
taules, pufs, objectes de cultura marroquina, quadres, documents reials, retrats, etc.
També s’exhibeixen peces espectaculars, provinents de molts continents i conservades 
i restaurades per preservar la qualitat de cada objecte i mostrar la importància que es 
mereixen. 

Miralls 
Làmines de vidre que, mitjançant una capa d’alumini, reflecteixen la llum que xoca contra 
la superfície llisa. Utensilis imprescindibles en un tocador, molt usats per a les dones. 
En el segle XVI, es presentaven amb marcs elegants que ocupaven un lloc distingit al saló.

Nines 
Figures fetes de fusta, de paper, de drap o de ceràmica que serveixen de joguina a la 
canalla, per col·leccionar als grans, com ara, objectes funeraris a l’Antic Egipte i a les 
Antilles, com a ninots de vudú per fer mal als enemics. 
De nines, se’n troben a totes les cultures; algunes, fins i tot, permeten el canvi de vestuari, 
de pentinats i porten accessoris. 

Mobiliari marroquí 
Originari de l’Orient Mitjà i conegut pels materials, els colors i l’exotisme que presenta: 
tonalitats típiques del desert, metalls platejats, fusta de tons foscos i gravats que 
representen motius geomètrics berbers.

Arquetes 
Estoigs de diferents mides en què les noies i les senyores guardaven les joies més 
preuades i valuoses.

Cadires 
Durant el segle IV, la cadira fou una peça indispensable que, amb els anys, s’ha modernitzat 
i ha evolucionat en disseny i materials.
En el Museu, hi ha cadires modernistes, d’estil Gaudí i d’estil romàntic.
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Cadira modernista, model Gaudí
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Cadira d’estil romàntic amb nina de porcellana de primers del segle XX
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Mobiliari marroquí, amb cafetera i xixa
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Maletes 
En un principi, eren caixes de fusta recobertes amb proteccions de cuir aparegudes a 
finals del segle XIX, coincidint amb la industrialització i els viatges de llarga distància. 
Els cavallers templers ja utilitzaven caixes amb rodes per al transport de les armadures 
durant les croades de l’any 1153.

Taules 
Aquest objecte té el seu origen a l’Antic Egipte, on es fabricava amb pedres i s’utilitzava 
per jugar i per col·locar objectes; a Roma i Grècia, per celebrar rituals i dipositar ofrenes 
i a la Xina, per poder escriure i pintar i que, en l’actualitat, és un element imprescindible.

Paraigües 
Tot i que es desconeix qui el va inventar, se situa a la Xina del segle XI aC, on també van 
inventar el primer paraigua plegable i la tela impermeable. Els van donar la forma que 
presenten avui dia.

Arquimeses 
Mobles característics a l’Europa dels segles XVI i XVIII, disposaven d’agafadors laterals 
per ser transportats. 
Combinen una taula que serveix de bufet i disposen d’una planxa de fusta que s’abat 
i que fa les funcions d’escriptori. La senzillesa de la tapa contrasta amb la riquesa 
ornamental interior, on es trobaven més d’una desena de calaixets i compartiments, 
alguns de secrets, que servien per guardar els objectes més valuosos.

Gramoles
Objectes que permeten gravar i reproduir el so en un disc de pedra pla, molt utilitzades 
des de l’any 1890 fins al 1950, fins que va aparèixer el disc de vinil.

Emile Berliner la va inventar i la va patentar el 1887. Va modificar i millorar el fonògraf 
de Thomas Alva Edison, tot i que ell, amb el temps i veient la competitivitat del mercat, 
va modificar-la amb cilindres de cera per fer possibles gravacions de quatre minuts 
de durada amb un mecanisme senzill. Es tracta d’una producció més econòmica que 
millorava les característiques del fonògraf, la qual cosa permeté la fabricació en cadena 
a partir d’un mateix motlle. 

Thomas Alva Edison  
(Ohio EUA, 1847 – Nova Jersei EUA, 1931)
Inventor i negociant que va crear aparells originals i de gran importància  com el 
fonògraf o la làmpada incandescent. Va aconseguir reunir més de mil patents a nom 
seu. Tanmateix, va ser un home molt criticat per no compartir la manera de fer els seus 
invents.
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Exemplar antic de gramola que presideix la Sala, un element molt utilitzat en les grans sales de ball.
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Llums 
L’inici del foc com a tal fou descobert per l’home en la Prehistòria i l’utilitzaven per escalfar, 
cuinar i il·luminar les coves. Més endavant, s’incorporà a les llars com a combustibles amb 
fusta, greix animal i carbó i va continuar evolucionant segons les èpoques i els costums, 
fins arribar a la làmpada elèctrica d’arc. La va inventar el químic anglès Sir Humphry 
Davy, que va provocar la incandescència d’un fil de platí en l’aire aplicant tensió en els 
extrems, cosa que va permetre la circulació del corrent. 

L’any 1911, Georges Claude inventà la làmpada de neó a França i el 1927, es va patentar 
la làmpada fluorescent amb bulbs recoberts per maximitzar-ne l’eficiència.

Sir Humphry Davy
(Penzance, 1778 - Ginebra, 1829)
Físic, químic i membre de la Royal Society. Va treballar de ben jove en una farmàcia. 
Mostrà interès en el treball amb electricitat i l’any 1801 va fer ponències en química amb 
gran èxit, que la societat burgesa esperava.
No va parar mai d’inventar (aïllant i donant nom a elements com el sodi i el potassi) i la 
làmpada de seguretat en les mines porta el nom d’aquest inventor, que va morir afectat 
per tants anys d’experiments amb productes químics.

Mostra de diferents models de llums de petroli, alcohol, oli i carbur
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Exemplar d’un mirall de la sala del mobiliari 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Nina de porcellana de finals del segle XIX
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Gerro estil Art Nouveau Mides: 28 x 50 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Conjunt de tocador format per cinc peces de ceràmica
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Composició de moneders de plata antics d’home i de dona
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Escultura i peu modernista 60 x 30 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Calze que s’utilitzava per ambientar en els banquets de la gent benestant 
Finals del segle XIX 60 x 30 cm

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Quadre dels segadors, fet en guix 45 x 35 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Talles xineses d’ivori 35 cm x 10 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala arqueològica i etnogràfica

La sala exposa prop de mil peces de diferents èpoques i procedències, catalogades en 
vitrines i classificades per diferents temàtiques.

Panoràmiques de la sala dedicada a l’arqueologia. Fotografies: Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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A l’entrada, hi ha una secció d’objectes d’ús domèstic (molinets de cafè, planxes, llums 
d’oli) i, seguidament, presenta la secció de geologia i de paleontologia amb fòssils que 
daten de més de cinc-cents quaranta milions d’anys. També hi ha cabuda per a les 
escultures femenines d’estil modernista, dues de les quals van coronar la façana de 
l’edifici del Casino Espanyol de Rubí.

Les cultures foranes també tenen representació amb una àmplia col·lecció d’escultures 
provinents del continent africà amb talles de banús, estris per a rituals religiosos, figures 
de marfil, escultures de guerrers i màscares. 
La cultura oriental hi és present amb figures d’ivori i la cultura precolombina, amb peces 
de ceràmica magnífiques amb més de sis-cents anys d’antiguitat.
La imatgeria i la iconografia cristiana tanquen la sala i recorden el sentir religiós dels 
avantpassats. Entre les col·leccions d’art que es poden visitar, destaquen:

Art africà 
Conjunt de tradicions pròpies de la societat africana i la seva cultura, fidel reflex del sentir 
de la seva gent. S’inspirà en les històries, les religions, els costums i els paisatges d’aquest 
vast continent i ha sabut apreciar-ne l’essència i transmetre-la al llarg dels segles, creant 
obres d’art que són autèntiques filigranes d’artesania.
El Museu exposa varietat d’escultures de caoba de Guinea (de les cultures Fang i Benín), 
Fernando Poo i de Nigèria.

Talles de guerrers africans d’estil Barnikeke, procedents del Camerun
Escultura masculina de primers del segle XX amb pipa i esquellots

Fotografies: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Figura del Nen Jesús de l’any 1900, rosari i llibre de comunió
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Figura del segle XX, de la Mare de Déu del Carme
1 m x 35 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Talles d’art africà d’ivori 
(dalt) 7x15, (dreta) 7x15 i (baix) 12x20cm

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Conjunt de talles africanes amb dona ballant i home tocant el tambor.
Fusta d’iroc 75 cm x 17 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Figures de marfil representant l’art asiàtic
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Detall peces d’art precolombí
Fotografies: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Pescador xinès de mitjan segle XX
Fet d’ivori, 21 cm x 8 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat



197

Sala 4

Soldat xinès amb nansa del segle XIX
Fet d’ivori, 24 cm x 9 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Figura del Quixot feta amb arrels de boix, datada a mitjan segle XX
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Detall dels dos caps de les estàtues que es van poder recuperar del Casino Espanyol 
i que representen l’art i la música.

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat

Imatge de la façana del Casino Espanyol de mitjan segle XX, amb les dues estàtues
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu de Pere Bel
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Planxes i motllos 
A l’antiga Grècia s’utilitzaven barres cilíndriques de ferro en forma de corró que 
s’escalfaven directament al foc. A la Xina del segle IV, allisaven la roba amb objectes de 
llautó emplenats amb fustes aromàtiques. Amb el temps i la necessitat d’aconseguir 
marcar els plecs de la vestimenta de la classe noble, el planxat fou una necessitat social 
que denotava prestigi social i econòmic.
El nord-americà Henry Seely va inventar la planxa elèctrica el 1882; el 1897, Charles 
Carpenter la va perfeccionar perquè la va dotar d’una resistència en espiral.
La invenció de la planxa de vapor va recaure en l’empresa americana Eldec Company, 
que hi va afegir forats de sortida de vapor per millorar l’invent.
Al Museu hi ha models que s’escalfaven amb carbó, de gas i elèctrics.

Henry Seely White
(Cazenovia, 1861 - Poughkeepsie, 1943)
Matemàtic i professor universitari. Estudiant eminent en geometria analítica i àlgebra, 
es doctorà el 1891 i va decidir treballar de cap del departament del Vassar College per 
estar prop de la seva mare a qui va cuidar sempre. Un cop jubilat, va continuar exercint 
de professor emèrit.

Ceràmiques 
Material sòlid, treballat de manera artesanal amb terrissa o argila blanca o rogenca.
A Rubí eren conegudes les Ceràmiques Saltó i les Almirall.

Escopidores 
Recipients que, com el seu nom indica, servien per escopir i no embrutar el terra de les 
cases, sobretot quan els homes mastegaven tabac.

Minerals 
Sòlids, homogenis i compostos per una estructura interna ordenada i una composició 
química amb propietats físiques determinades i constants, són el resultat de la interacció 
de diferents processos geològics, físics i químics durant moltes dècades. 

Morters 
Utensilis emprats en medicina i gastronomia per triturar productes, fer pocions, picades 
i salses. Estan formats per dues peces: el morter, que és un recipient còncau, fabricat 
amb pedra, marbre, bronze, ferro o llautó i un picamà de fusta o metall.

Lava 
És magma que arriba a la superfície des de l’interior de la terra i surt a una temperatura 
que oscil·la els 1.0000C, després d’experimentar pressions atmosfèriques per perdre els 
gasos que contenia durant aquest ascens; pot recórrer llargues distàncies abans que no 
es refredi i aquesta lava quedi solidificada formant roques ígnies. 
El Museu n’exposa del Teide i del Vesuvi.

Esquellots 
Instruments en forma de campana gran que duen al coll els animals de pastura que 
menen el ramat i també serveixen perquè el pastor els escolti si s’allunyen.
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Palanganes  
Recipients de boca ampla i alçada baixa, fabricats majoritàriament amb llautó i esmaltats 
en color blanc, que s’utilitzaven per rentar-se les mans i la cara. Van desaparèixer 
d’aquesta funció amb l’arribada del bany i l’aigua corrent. 
Es guardaven en un moble que es trobava als dormitoris. Quan l’aigua s’embrutava, es 
llençava directament des de la finestra, al jardí o al carrer.

Vaixelles
El seu origen data de l’Edat de Bronze, gràcies a les troballes al continent europeu. 
Es tracta de recipients, fets de ceràmica en forma de campana, que s’utilitzaven en 
cerimònies socials, reunions polítiques o rituals funeraris. 
A l’Orient Mitjà, la reialesa utilitzava vaixelles de plata i d’or per marcar diferències 
d’estatus social. Es fabriquen amb materials diferents i cal utilitzar-los segons cada 
esdeveniment. Formada per gots, plats plans, plats de postres, plats fondos, copes, 
tasses, gots i salseres, acompanyats de ganivets, culleres i forquilles, el plat és l’objecte 
principal de la vaixella.

Cremadors 
Dispositius fabricats en metall o ferro que permeten que es produeixi la combustió. 
El primer fogó de querosè de pressió per cuinar s’anomenà Primus i el va inventar el 
mecànic suec Frans Wilhelm, l’any 1892. Era un producte molt fiable, fins i tot el va 
utilitzar Roald Amundsen en l’expedició al pol sud i Mallory, a l’Everest. Era un model, 
fabricat amb llautó, que pesava prop d’1 kg i feia 20 centímetres d’alçada, tenia capacitat 
per a 2 litres de querosè i permetia una operativitat de quatre hores. 
El Museu exposa fogons casolans i de càmping de la marca Primus, d’alcohol i de petroli.

Frans Wilhelm Lindqvist
(Västergötland, 1862- 1931)
Dissenyador del primer fogó de querosè amb aire comprimit i fundador de l’empresa 
d’estufes i cremadors Primus, que va créixer gràcies a la gran demanda i a l’exportació. 

Llums d’oli
Els primers llums es van trobar a la ciutat de Cartago i es fabricaven amb metall i ceràmica.

Rajola catalana 
Són rajoles de mida petita i de gruix fi, amb formes i mides diferents, usades per cobrir 
parets i terres. Generalment eren de fang cuit i, per aconseguir una superfície lluent, 
s’envernissaven i es decoraven amb pigments abans de coure-les. 
Les més antigues daten del segle IX aC a Babilònia, però també van tenir especial 
rellevància a l’Orient Llunyà, a Roma i a la Península Ibèrica. Amb el temps i les noves 
tècniques, van evolucionar i es van adaptar a les necessitats del mercat quant a formes, 
varietat de colors, materials o manteniment.

El Museu exposa rajoles catalanes, procedents de masies de Rubí i del Vallès, treballades 
a principis del segle XVII, que va generar diversitat de motius i variacions cromàtiques, 
amb un fons blanc pintat a mà, amb motius ornamentals i geomètrics, utilitzades per 
evitar les humitats en les parets i per decorar cuines, banys i comunes.
El col·leccionisme d’aquestes terracotes, se situa a mitjan segle XIX, quan intel·lectuals 



202

Sala 4
i historiadors del patrimoni s’adonaren de la importància d’aquestes manifestacions 
artístiques que calia preservar amb l’arribada de la Revolució Industrial i les produccions 
manufacturades.

Campanes 
Instruments musicals de percussió, fabricats majoritàriament en bronze i de diferents 
mides, que emeten un so. Amb forma de vas invertit, quan se’n colpeja l’interior contra 
les parets, vibra.
És un símbol de comunicació en el centre d’Europa, que utilitzaven també els egipcis, 
asiàtics, grecs i romans. L’església catòlica les va adaptar per convocar els fidels des del 
segle V.
Històricament servien per alertar la comunitat d’algun perill, per cridar a missa i per 
commemorar esdeveniments importants, tant festius com mortuoris.

Targeta postal núm. 2748 de l’església amb la plaça del mercat al davant
Edicions Àngel Toldrà Viazo. Arxiu Museu Vallhonrat
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Candelers 
Objectes decoratius que compten amb un sol braç dret i allargat que serveix per aguantar 
una espelma i il·luminar les estances.

Marcs
Al segle XIII, en van aparèixer els primers. 
Durant el Renaixement i per la gran varietat de pintures col·leccionades per la noblesa, 
els fabricants italians van crear diferents tipus de marcs, cosa que va influenciar altres 
països com: França, Alemanya, Espanya o Holanda.
El canvi més rotund en marcs per a retrats va arribar a principis del segle XVI, quan els 
italians van utilitzar les motllures ornamentades amb motius que combinessin amb la 
pintura. A partir d’aquell moment es feia un treball artesanal i de filigrana amb aquests 
marcs.

Llums de carbur
Aparells que produeixen més intensitat lumínica amb gas acetilè. Tenen dues parts, que 
es carreguen amb diferents reactius i un regulador que permet controlar-ne la intensitat. 
Foren utilitzades en el sector miner, en espeleologia i en senderisme. Enrique Alexandre 
Gracian els va inventar l’any 1897, a Barcelona. Dos anys més tard, es van patentar i, el 
1900, es van presentar a l’Exposició Universal de París.

Fòssils 
Són restes d’organismes d’èpoques antigues, que s’han conservat en diferents substrats 
sedimentaris i han patit transformacions al llarg del temps.
El Museu exposa fòssils provinents de terres marroquines.

Restes arqueològiques
El Museu exposa peces arqueològiques del poblat de Vallvidrera i de l’hipogeu d’Eivissa, 
com ara: àmfores cartagineses, ceràmica romana sigil·lada i un molí rodó manual 
iberoromà, trobat a les casetes de Can Fatjó, entre d’altres.

Canelobres
Fabricats amb bronze, plata, coure o ferro, tenen una base amb un peu llarg que es 
divideix en braços on es col·loquen espelmes.
Ja existien en temps dels romans i en l’Edat Mitjana i durant el Renaixement. Foren 
un objecte ornamental a les catedrals. Els més cèlebres −els anomenats menorà−, els 
utilitzen els jueus, tenen set braços i es feien servir en els rituals religiosos sagrats o 
profans. Amb el pas del temps, han sabut adaptar-se a tota mena d’estils decoratius.

Molinets de cafè 
Utensilis de cuina creats a finals del segle XVI a Europa i a Turquia, que serveixen per 
moldre els grans de cafè. Són de forma cilíndrica i disposen d’un mecanisme amb eix 
vertical que acciona una rosca estriada. A França, eren models de luxe només a l’abast 
de la noblesa i, al segle XIX, amb la popularització del cafè i el seu comerç arreu, es 
van fer imprescindibles. El Museu exposa nombrosos molinets marca Elma, cafeteres 
elèctriques i d’alcohol de la marca Ideal i torradores de cafè.
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Diferents models de molinets de cafè de les marques Original i Elma
 Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Llanternes 
L’emigrant rus Conrad Huber, les inventà a principis de la dècada del 1900. Les fabricava 
amb paper gruixut i tubs de fibra, que incorporaven un reflector de llautó i una bombeta. 
Deu anys més tard, amb la incorporació dels tubs niquelats, es convertí en un objecte de 
necessitat. 

Conrad Huber
(Rússia, 1855 - 1928)
Inventor i membre de la Cambra de Comerç de Nova York. De jove, va estudiar la destil·lació 
de licors a Alemanya i en tornar al seu país va aconseguir una reputació excel·lent en el 
negoci familiar. 
Degut a la persecució russa contra els jueus, va vendre les seves propietats per traslladar-
se als Estats Units i es va veure obligat a canviar el seu nom de naixença (Akiba Horowitz).

Fanals
Instruments que comencen a aparèixer a 
finals del segle XVII. Són caixes amb una 
o més cares de vidre o d’un altre material 
transparent, que conté un llum per 
il·luminar els espais i les estances.
A principis del segle XIX, ja s’integraren 
com un element comú per garantir la 
seguretat de la ciutadania.
El Museu exposa els fanals del 
guardaagulles i algun model del cos de 
vigilants de Barcelona. 

Àmfores 
Recipients de ceràmica de diferents mides, 
que tenen un coll estret, dues nanses a 
la part superior i una base molt estreta, 
fet que obligava a fer un sot al terra o en 
una brancada per poder-les aguantar en 
posició vertical.         
Servien per al transport i emmagatzematge 
de productes tan variats com: el vi, les 
olives, l’oli, els cereals o el peix. 
Aparegueren per primera vegada al segle XV aC al Líban i a Síria i s’empraren molt a la 
Conca de la Mediterrània. Cap al segle VII cauen en desús i se substituïren per recipients 
de pell i de fusta.

Fanal del cos de vigilants de Barcelona de mitjans del 
segle XX. Fotografía: Núria Julià. Arxiu Museu Vallhonrat
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Àmfores d’origen cartaginès, extretes del fons del mar a les costes d’Eivissa
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Àmfora extreta pels pescadors a les costes d’Eivissa
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Corall, estrella de mar i cargols marins
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Planxes de gas i de carbó de diferents èpoques 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Models de fogons de petroli i alcohol de la marca Primus 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Detall d’una vaixella antiga 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Estàtua que representa la dona treballadora, feta de calamina  58 x 32 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Estàtua que representa un home treballant el ferro, feta de calamina 58 x 32 cm
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat



214

Sala 4

Escultura sense nom 1,15 x 0,20 m
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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La batalla  Escultura de calamina de mitjan segle XIX
70 cm x 28 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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La victòria   Escultura de calamina de mitjan segle XIX
80 cm x 20 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Personatges de la reialesa de la cultura Benin, provinents del Golf de Guinea
(esquerra) 16x55 i (dreta)12x40cm

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Figura de Sant Jordi  49 x 23 cm
Fotografia: Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala d’armes

Mostra una de les col·leccions amb més rellevància del museu, ja que bona part de les 
armes exposades han format part de grans batalles com: les carlines, la de Cuba, Filipines 
i la de l’Ebre. 

Vistes de la sala d’armes del Museu 
Fotografies: Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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No s’ha de considerar aquesta sala com un mostrari bèl·lic, sinó com un referent històric 
que aporta informació i, al mateix temps, facilita la comprensió dels esdeveniments que 
han omplert milions de llibres d’història.
A banda, permet contemplar l’evolució en el disseny de les armes que en la primeria 
eren pesades i complicades de transportar. Amb el temps, van esdevenir més lleugeres 
i funcionals. Es tracta de peces úniques que traslladen a uns oficis, en què la cura i la 
precisió del treball les eleven a veritables obres d’art. 
En aquest sentit, aquesta sala exposa:

Cascs  
Utilitzats pels soldats durant el combat. Ja eren emprats en l’Edat Antiga pels romans i 
els grecs.
Es fabricaven amb closques de rèptils, pell de cocodril, bambú i d’altres materials 
resistents trobats a la natura. En arribar el metall, se’n fabricaren amb aquest material 
i es van convertir en un símbol de poder i de distinció de classes entre soldats i oficials.

Màscares de gas
Dispositiu flexible, amb proteccions plàstiques als ulls i una vàlvula per expulsar aire, que 
ajustat a la cara, serveix per protegir-la de gasos verinosos. La va inventar Lewis P. Haslett 
als Estats Units l’any 1847.
Més endavant i per evitar inhalacions de gas als bombers, Garrett Augustus Morgan la 
va redissenyar el 1912 i, tres anys més tard, James Garner la va modificar de nou per 
adaptar-la als camps de batalla. Va incrementar-se’n l’ús durant la I i II Guerra Mundial, 
per protegir als soldats i als cavalls de l’armament químic letal.

Cascs i granades de mà de la I Guerra Mundial; a mà dreta, una rèplica de cascs que s’utilitzaven en el segle XVII
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Casc, granades de mà i màscares de gas de la I Guerra Mundial
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Banderins
Són els escuts heràldics en què es presenten els cognoms de nissagues familiars.

Armadures
Vestimentes fabricades amb materials resistents que s’utilitzen per cobrir el cos durant 
la batalla. Egipte i Grècia són els països d’origen d’aquesta indumentària militar, que es 
completa amb un casc i una malla de ferro. 
Una de les peces més destacades en el Museu és l’armadura original de l’exèrcit japonès 
dels segles XVI-XVII, anomenada katchû, apareguda al segle IV. S’utilitzava en rebel·lions 
puntuals que van tenir lloc fins al període Meiji, en el segle XVI. 
Va quedar en desús a finals del segle XVII per la pacificació durant el període Edo, a partir 
del qual quedà com a objecte decoratiu que recordava els temps gloriosos.

Armes blanques 
Eines que serveixen per ferir, tallar o punxar mitjançant una fulla afilada o dentada i que 
es classifiquen segons la seva llargada i el mecanisme lesiu.

Diferents models d’armes blanques
Fotografia: Núria Julià. Arxiu Museu Vallhonrat

Escuts
Armes de defensa de les més antigues, utilitzades per totes les cultures. Daten de l’època 
sumèria (III mil·lenni aC a Mesopotàmia).
Amb el pas del temps, es van modificar per adaptar-se als combats i es fabricaven amb 
cuir, coure i bronze.

Baionetes 
Armes blanques molt afilades que es col·loquen en l’extrem d’un fusell, tot i que només 
servien per clavar, perquè no tenien tall i eren perilloses, fins i tots per als mateixos 
soldats. 

Matxets
Instrument amb el front corbat i d’un sol tall que s’utilitza per tallar bardissa i obrir-se 
camí enmig de vegetació espessa o esporgar plantes.
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Espases 
Arma blanca de fulla metàl·lica tallant, que incorpora una empunyadura fabricada amb 
diferents materials per protegir la mà.
Van aparèixer cap al IV mil·lenni aC i es fabricava amb ferro i, més tard, amb acer per fer-
la més àgil i pràctica en els combats.  

En els àmbits de la mitologia, la història i la literatura, algunes espases han rebut noms 
força coneguts per recordar el prestigi de les seves victòries. Antigament, amb la finalitat 
de diferenciar-se socialment i com a símbol de poder entre els oficials de l’exèrcit, només 
estava a l’abast de persones amb prestigi. 
Cap a finals del segle XVIII, va aparèixer el bastó espasa, que incorporava una fulla afilada 
dins la base que servia com a complement del vestuari masculí. A Catalunya i durant la 
Guerra dels Segadors, de les eines, en feien armes.
A Rubí, hi havia l’armeria Sabartés.

Bastons
Són pals amb diferents formes que la gent gran porta a la mà per recolzar-s’hi, però també 
tenen utilitat ornamental. Consten de tres parts: empunyadura, eix i peu. Es fabriquen 
amb materials molt variats i diferents models com els bastons pistola i d’espasa.

Florets 
Arma d’entrenament apareguda per primera vegada al segle XVII que disposa d’una 
empunyadura que resguarda la mà i d’una fulla llarga i flexible que pesa molt poc. 
S’utilitza per practicar esgrima. 

Sabres 
Les espases corbes, són d’influència oriental i islàmica, amb una fulla amb protecció al 
canell en forma còncava. 
Els oficials de cavalleria durant els segles XIX i XX utilitzaven aquest tipus d’espasa per ser 
ràpids i àgils en la lluita.

Granades 
Fabricades amb ferro fos, utilitzats per molts exèrcits de terra. Armes creades per destruir, 
que es llançaven amb una mà o un llançagranades i foren molt utilitzades durant la I i la 
II Guerra Mundial.

Escopetes
Armes de foc lleugeres que se sostenen contra l’espatlla i estan dissenyades per disparar 
més d’un projectil. S’utilitzen per a la caça d’aus, conills i en competicions de tir al plat.
El Museu exposa escopetes de caça d’un i dos canons i algun model d’espingardes.

Bombes 
En l’inici de l’Edat Mitjana, van aparèixer uns artefactes, rodons, de ferro, farcits de 
material inflamable que s’utilitzaven per a les lluites navals. La Xina fou el primer país a 
utilitzar-les l’any 1232 durant el setge, al qual va ser sotmesa per part dels mongols. 

L’italià Segismundo Malatesta (1417-1468) va ser el primer que va treballar amb la 
invenció de les bombes, però tampoc es descarta el treball fet pel francès Renaud Ville. 
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Amb el pas dels anys i les innovacions, es van anar perfeccionant fins que el 1915 es va 
crear el prototip de bomba actual, que és un dels invents més terribles i una arma de 
destrucció massiva.

Canons
Peces d’artilleria que varien segons el calibre, l’angle, la potència de foc i la distància. El 
primer aparegué a l’Orient Mitjà, durant la batalla d’Ain Yalut, l’any 1260. Arran d’aquests 
fets, han estat imprescindibles en les guerres.

El “foc grec” era una barreja inflamable que inventà un refugiat sirià, Cal·línic d’Heliòpolis, 
cap a l’any 673. Fabricat amb una composició secreta, que cremava quan entrava en 
contacte amb l’aigua i a sota de l’aigua també, ha estat una de les armes més efectives i 
poderoses a l’antiguitat.

L’Imperi bizantí l’utilitzà contra els setges de Constantinoble, amb què creà pànic entre 
els enemics, que els feia pensar que podien morir cremats perquè era un element fruit 
de la bruixeria.

Pistoles
Arma de foc que dispara a curta distància. 
En el segle XVI, les utilitzaven els cavallers, però no va ser fins al segle XVIII que 
s’anomenaren pistoles a les armes de foc empunyades amb una sola mà.
El Museu exposa pistoles d’avantcàrrega de roda, de pedrenyal, de pistó, de dos canons 
i quatre canons fixos i de la Guerra de Secessió nord-americana.

Armadura original de l’exèrcit japonès dels segles XVI-XVII, anomenada katchû
Fotografia: Núria Julià
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Cada arma tenia la seva polvorera, on es guardava la quantitat de pólvora precisa per a cada tret.
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Estoig d’armes per a batudes de duel
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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COL·LECCIÓ PONS CIRAC. “L’ÀNGEL DEL CRISTALL”

És una sala restaurada recentment pel Museu i una de les més importants quant a 
contingut i a la importància de les peces que s’hi exposen.

Vistes dels quadres i gerros de cristall de l’artista Pons Cirac 
Fotografies: Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Una sala única al món ja que es dedica exclusivament a les obres del mestre de l’art del 
cristall, Antoni Pons Cirac.

Antoni Pons Cirac
(Maella, 1921 - Barcelona, 1998)
Artesà del vidre. Va crear l’empresa de transformació de vidre Pons Germans. Va ser un 
participant d’èxit en diverses exposicions artístiques: el 1969 mostrà per primer cop els 
quadres de cristall a Barcelona i la seva obra completa en una exposició antològica l’any 
1982 amb motiu del 125è aniversari del Banc de Bilbao i de ”la Caixa”. 
Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1990.

Es tracta d’una col·lecció permanent, la més completa que existeix, formada per un 
centenar d’obres úniques d’aquest artista. 
Al Museu Pons Cirac del carrer de Riego, davant la plaça d’Osca de Barcelona i que 
actualment és tancat, s’hi guardava la resta de la seva obra.

Pons Cirac treballant al seu taller
Fotografia: autoria desconeguda. Família Pons Cirac. Arxiu Museu Vallhonrat

Antoni Pons és el creador d’un art inèdit i molt especial perquè va acompanyat d’una 
tècnica pròpia, totalment personal, que és un segell indiscutible de perfecció i de qualitat.
Els quadres (bases planes) i els gerros (bases buides) que dissenyava són el resultat de la 
creació d’un dibuix i una impecable talla, que manté la composició d’execució amb una 
dificultat complexa que ofereix perspectives sorprenents i curioses. 
L’exposició es complementa amb una mostra d’eines de treball que l’artista utilitzava al 
seu taller.

Pons Cirac tenia el poder màgic dels alquimistes de l’Edat Mitjana, fet que li permetia 
transmutar el vidre en veritables joies. Una obra que necessita l’exaltació lírica d’un 
poeta per presentar cadascuna de les peces que són poesia pura, fetes de reflexos, de 
mutacions lumíniques, de línies fulgurants i de formes en constant metamorfosi, segons 
l’angle de visió i l’enfocament. 
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Una obra espectacular, plena de missatges xifrats, de filigranes, de simbolisme i 
d’al·legories que només l’artista era capaç d’explicar des de la seva vessant més personal 
i artística.
La col·lecció que exhibeix el Museu Etnogràfic Vallhonrat és la més important dedicada 
a l’obra de Pons, que es pot gaudir en un espai que permet contemplar amb tot luxe de 
detalls, l’excepcionalitat de cadascuna de les seves creacions. 
L’any 1967 l’artista encetà una nova etapa creativa amb una experiència inèdita dins la 
talla del cristall en superfície plana, coneguda com: Quadres de cristall.

Obra La bombeta 
60 x 40 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra El violinista pallasso
62 x 53 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Escat i mat 
50 x 41 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat 
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Obra Tres pallassos 
62 x 53 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra La maternitat
40 x 28 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Baccus 
50 x 38 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Al·legoria catalana
50 x 38 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra El tronc de la vida
62 x 53 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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El cristall és un element sòlid amb distribució atòmica en forma de xarxa regular. Vidre 
pesant i brillant que consisteix essencialment en silicat de plom i potassi o sodi, emprats 
en la fabricació d’objectes diversos com: prismes, lents, vaixella fina, etc.
La tècnica que emprava el mestre Pons Cirac és completament diferent, perquè es basava 
en la talla, és a dir, buidant el cristall tant en superfície plana com en superfície buida: el 
que s’anomena un escultor de baix relleu.

L’execució d’aquestes obres es feia mitjançant un torn mogut per l’electricitat, format 
per un eix i diferents canvis de rosca. Els utensilis que utilitzava són:
	 ⋅Moles de carborúndum, que desbasten i permeten fer el primer rebaixat.

⋅Moles de corindó, que s’executen en les superfícies llises.
⋅Moles especials de suro, per crear les superfícies brillants i els ombrejats, que 
prèviament es mullaven amb fang de pedra tosca.

Un treball minuciós fet a pols que s’iniciava amb el dibuix que volia crear i que s’esbossava 
a la pedra amb llapis de pasta per iniciar el primer buidat. La resta es feia a ull, amb la 
dificultat afegida de realitzar el treball observant-lo pel costat oposat de la peça. La més 
petita errada era impossible de rectificar i suposava la pèrdua de diversos mesos de 
treball intens. Per aquest motiu, cadascuna de les peces de Pons Cirac és original i única 
al món.
Fent una breu esmena al seu historial direm que:

La seva excel·lència professional fou reconeguda amb diferents premis com: la Creu 
Oficial al Mèrit Artístic Francès (1963), la Medalla al Mèrit Artístic de València (1969) o la 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990).

⋅1953. Presenta les seves primeres obres a l’Exposició Internacional de Madrid,  
on és guardonat amb la medalla i diploma d’or.
⋅1957. La parròquia de Sant Medir adquireix el gerro amb la imatge del papa Pius
XII i que lliura l’artista al pontífex.
⋅1959. Mostra a la Primera Exposició de Vidre i Cristall a la Sala de Belles Arts de 
Madrid, on és premiat amb un diploma.
⋅1963. Li concedeixen la Creu Oficial del Mèrit Francès en un acte oficial a 
l’Institut Francès de Barcelona.
⋅1969. Exposa les últimes creacions a la Sala d’Art d’Informació i Turisme CITE de 
València i li concedeixen la medalla al Mèrit Artístic de la ciutat.
⋅1970. Exposa a la sala d’art IFAC de Barcelona, on es projecta el documental 
Les mans de Pons Cirac. Entre les personalitats assistents a l’acte, destaca el 
príncep Joan Carles de Borbó. La Delegació de Cultura de Barcelona li lliura una 
placa commemorativa pel seu èxit i lloa la seva tasca artística, de manera que 
sol·liciten la seva obra en diferents ciutats europees.
⋅1973. Lliura personalment al príncep Joan Carles de Borbó un gerro amb els 
retrats de les alteses reials.
⋅1976. El Club de Vanguardia de Barcelona l’homenatja amb l’atorgament de la 
medalla d’Artista Il·lustre Català.
⋅1982. La Reial Acadèmia de Sant Lluís de Saragossa el nomena acadèmic de  
la ciutat. El mateix any, amb motiu de 125è aniversari del Banc de Bilbao de  
Barcelona, li cedeixen la gran sala per exposar tota la seva obra.
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LA FIGURA DE PONS CIRAC
La relació de l’artista amb el municipi rubinenc s’inicià gràcies al senyor Guillermo Pizarro, 
veí de Pons a Barcelona fins que Pizarro va marxar a Rubí, on va fer publicitat de l’obra 
del seu amic. 
En la dècada de 1960, el Casal Parroquial li va retre un homenatge i més endavant li 
dedicà una avinguda a la urbanització de Sant Muç, tal com s’aprecia a la imatge.

Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat

L’any 1996, l’Ajuntament de Rubí, amb l’alcalde Eduard Pallejà al capdavant, va organitzar 
una mostra de la seva obra a La Sala Teatre Municipal per commemorar el 50è aniversari 
de l’artista d’origen aragonès, en la qual destacava el treball amb gerros sobre temàtiques 
diferents. 

En definitiva, una exposició de peces úniques i insubstituïbles, tant pel seu valor artístic 
com per la singularitat del simbolisme, que van ser lloades per la seva excel·lència 
artística.

Eduard Pallejà Sedó
(Rubí, 1962)
Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, regidor de 
l’Ajuntament de Rubí i alcalde de la ciutat fins que va dimitir per 
motius personals.
Participà en el Comitè Olímpic Barcelona 92 i va ser president de la 
Comissió d’Urbanisme i Habitatge. Foto: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)
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Gerro obra de Pons Cirac
Composició Dalí

33 x 15 cm
Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Gerro Ntra. Sra. de Montserrat
45 x 17 cm

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Gerro obra de Pons Cirac
Bacus, la dansa del vi

45 x 19 cm
Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Gerro obra de Pons Cirac. Quixot 
35 x 17 cm 

Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Gerro obra de Pons Cirac
La primavera

40x25 cm
Fotografia Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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El senyor Pere Vallhonrat va descobrir l’obra de l’artista uns anys abans, a partir d’una 
exposició a la localitat de Roda de Berà. Va seguir sempre de prop i amb molt d’interès 
l’obra del mestre fins a la seva mort, l’any 1998, arran de la qual establí contacte amb la 
seva vídua, la senyora Quima Romero i les seves filles, en especial amb la Miquela, amb 
qui hi manté una relació molt especial.
Fruit d’aquesta bona entesa, al desembre de 2002, el Museu es va convertir en 
el propietari de moltes obres de la col·lecció i d’eines de l’artista, a més de material 
fotogràfic i condecoracions. La finalitat era exposar l’obra de Pons Cirac i conservar-la en 
un espai adequat i oberta al públic.

Cartell de l’homenatge que la ciutat de Rubí li va retre a l’artista. 
Imatge: Arxiu Museu Vallhonrat
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El maig de 2004, es presentà oficialment la seva obra a la ciutat de Rubí, concretament 
al Castell-Ecomuseu Urbà, amb la projecció de la pel·lícula Las manos de Pons Cirac, 
dirigida per Joan Francesc de Lasa (1965), que tancà amb una visita guiada al Museu 
Etnogràfic Vallhonrat de Rubí.

Reportatge publicat per la revista Rubricata el juliol de 2004
Imatge: Rubricata. Arxiu Museu Vallhonrat
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Mans de Pons Cirac. Mitjans del segle XX
52 x 41,30 cm

Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Nova vida, de Pons Cirac
85 cm x 70 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra realitzada amb la tècnica de Guaix, de Pons Cirac
85 cm x 70 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Obra Dona nua, de Pons Cirac
85 cm x 70 cm

Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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Moles per treballar els dibuixos dels gerros. Plat de cristall de Sant Jordi i Pons Cirac al seu taller, treballant una peça. 
Fotografies: Arxiu Museu Vallhonrat
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L’any 2006, el Museu va adquirir quatre quadres: Matrimoni, Acollença, Quixot i Les tres 
gràcies, que l’autor creà amb la tècnica del Guaix, que segueixen el seu fidel tarannà i 
l’estil inconfusible de l’artista que té obres exposades als museus de:

	 ⋅Ajuntament de Maella (Saragossa)
	 ⋅Museu FC Barcelona
	 ⋅Museu d’Art Modern de Barcelona
	 ⋅Museu Eisenhower (Centre Abilene-Kansas)
	 ⋅Museu Kennedy
	 ⋅Museu particular dels reis de Bèlgica
	 ⋅Museu particular dels reis d’Espanya
	 ⋅Museu provincial de Maella 
	 ⋅Tresor del Vaticà
	 ⋅Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí

        Pons Cirac, davant del museu que hi havia al barri de Sants, de Barcelona. 
L’artista durant el procés d’elaboració d’una peça de cristall

Fotografies: autoria desconeguda. Família Pons Cirac. Arxiu Museu Vallhonrat

D’aquesta sala, cal destacar multitud de peces que tot seguit es detallen fent que siguin 
de les més completes i importants d’àmbit mundial.

Les peces exposades al Museu són les següents:

	 ⋅Quadre amb el Papa i Pons Cirac
	 ⋅Foto de Pons Cirac a Sant Muç amb el cartell de l’avinguda
	 ⋅Quadre foto del Mèrit Nacional Francès
	 ⋅Foto del gerro dipositat a l’Eisenhower Museum. Any 1961
	 ⋅Foto amb el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. Any 1990        
	 ⋅Diploma Pons Cirac al Mèrit Nacional Francès
	 ⋅Diploma Creu de Sant Jordi. Any 1997
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	 ⋅Diploma títol nobiliari dels homes de paratge del Principat de Catalunya
	 ⋅Distinció amb la Medalla d’Artistes Insignes, de l’Ajuntament de Castelldefels
	 ⋅Títol de Bohemi d’Honor. Any 1982
	 ⋅Diploma de la Creu Oficial al Mérito Belgo-Hispánico. Any 1978
	 ⋅Medalla al Mèrit Cultural. Any 1982
	 ⋅Diploma concurs selecció d’Arts Plàstiques. Any 1982
	 ⋅Fotografia de la imatge sala IFAC, de Barcelona
	 ⋅Document manuscrit concessió Medalla Mèrit Cultural
	 ⋅Document manuscrit diploma de benmereixença
	 ⋅Document de lliurament del gerro a la secretària del president J.F. Kennedy
	 ⋅Foto del gerro del president J. F. Kennedy 
	 ⋅Placa d’homenatge de l’artista pels 500 anys de poesia artística sobre el cristall
	 ⋅Muntatge fotogràfic “Les mans de Pons Cirac”

Col·lecció: Quadres de cristall
	 ·Les tres Gràcies   ·Dona i gerra
 ·Escac i Mat    ·La perla
 ·Conjunt musical   ·Tres perfils de la dona
 ·Nina amb globus   ·La deessa de l’amor
 ·Nens a l’escola   ·La nàutica
 ·Els tres pallassos   ·Dona asseguda en un tronc
 ·Nen amb ocellet   ·Els escacs
 ·Ballet     ·L’infern
 ·El violinista pallasso   ·La dona i la cortina
 ·Dona amb fetus   ·Mans de l’artista
 ·La maternitat    ·El tronc de la vida
 ·La família    ·Al·legoria catalana
 ·Fons Marí    ·La vida
 ·Bacus, déu del vi   ·La bombeta
 ·Plat de Sant Jordi    ·El ritme
 ·Dona asseguda   ·Adam i Eva
 ·L’avarícia

Col·lecció: Gerros de cristall
	 ·Porró amb imatge de Catalunya ·Gerro clàssic
 ·La primavera    ·La dansa del vi
 ·Les virtuts    ·El ballet
 ·Figures d’època   ·Santa mare
 ·Ntra. Sra. de Montserrat  ·La cacera
 ·L’orquestra    ·La dansa dels vents
 ·Salvador Dalí    ·La dansa de la mort
 ·Els miralls    ·L’infern
 ·Quixot i Sancho
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Col·lecció: Quadres Guaix
(tècnica artística que emprava quan les mans van començar-li a fallar)
	 ·Les tres gràcies
	 ·Tres cares, dos de perfil
	 ·Quixot i Sancho 
	 ·Dones nues

Col·lecció d’objectes personals i detalls de Pons Cirac
	 ·Medalles per a punys de camisa
	 ·Bastó 
	 ·Càmera fotogràfica
	 ·Cartells de diferents exposicions
	 ·Botó de puny per a camisa, amb gravat de Pons Cirac
	 ·Medalla rodona, amb nom i cara de Pons Cirac
	 ·Penjoll de cristall de la Mare de Déu
	 ·Penjoll de cristall del tors de Crist a la creu
	 ·Penjoll de cristall de la Mare de Déu, de perfil
	 ·Medalla Creu al Mèrit Nacional Francès
	 ·Placa commemorativa de metall de la inauguració casa de cultura
	 ·Document manuscrit commemoratiu del 125è aniversari del BBVA, amb una  
 exposició antològica de Pons Cirac
	 ·Mans amb la Medalla Trofeu d’Argent
	 ·Cartell de l’exposició d’homenatge organitzada per l’Ajuntament de Rubí, al  
 Teatre La Sala Municipal.
	 ·Exposició al Palau Meca de Barcelona, organitzada per l’Obra Cultural de ”La  
 Caixa”
	 ·Moles i foto de l’artista treballant al seu taller

Col·lecció Muxart, de Big Bang
	 ·Esclat en Rosa
	 ·De sobte
	 ·Quadre catàleg exposició a Rubí

Col·lecció Abras
	 ·Nicolette  ·Gregal 
	 ·Llevant  ·Tramuntana
	 ·Tardor   ·Estiu
	 ·Primavera  ·Garbí
	 ·Hivern 

Col·lecció Subirachs
	 ·L’original quadre de la Llosa, que commemora la rierada de 1962
	 ·El Quadre recordatori exposició octubre 2002 a l’Antiga Estació del monument  
 a les víctimes de la rierada de 1962
	 ·Litografia La vida i la mort
	 ·Litografia cara perfil Gaudí
	 ·Prototip edifici Mercuri de Barcelona, cedit per Antonio Jordà Campí
	 ·Litografia El Mirall (Les Menines)
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Retrat Gaudí, obra de Subirachs
Fotografia: Bagán. Arxiu Museu Vallhonrat
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Auditori Vallhonrat - carrer de Sant Pere

Aquest primer local de 250 m2 és un espai ben il·luminat, insonoritzat, polivalent i lliure 
de barreres arquitectòniques, apte per organitzar-hi activitats culturals.

Auditori Vallhonrat - plaça de Montserrat Roig

Aquest espai, completament restaurat l’any 2019, compta amb 320 m2 i té capacitat per 
acollir a cent-cinquanta persones. 
És un espai amb llum natural i lliure de barreres arquitectòniques, al qual s’accedeix des 
de la plaça de Montserrat Roig, s/n. Un auditori de grans dimensions, on tenen cabuda 
presentacions literàries, xerrades, exposicions, conferències i assemblees.

Montserrat Roig Fransitorra
(Barcelona, 1946 - 1991)
Escriptora catalana de contes, novel·les, reportatges i articles periodístics. Fou vocal 
de l’Ateneu barceloní, membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i 
vicepresidenta de la Junta Territorial del Principal de Catalunya. 
Al 1971, va guanyar el Premi Víctor Català. Llicenciada en periodisme, era una fidel 
defensora del feminisme i en el llibre L’hora violeta va posicionar aquest fet. 
L’any 2002, l’Ajuntament de Rubí inaugurà una escultura faristol, en un projecte presentat 
pel Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu, anomenat “El llenguatge de les flors”, que es 
pot veure just a l’entrada del Museu. Es va dissenyar usant elements que traslladen a 
l’època i a la pròpia realitat de l’escriptora. Es representa en un enorme mirall de mà la 
qüestió femenina, la reflexió, el temps i l’opressió.
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BiblioEspai

Situat sota l’auditori de la planta baixa, el BiblioEspai és una sala funcional i diàfana que 
disposa de 200 m2 per dedicar a la lectura i a les consultes. 
Reuneix un fons documental format per més de tres mil llibres d’interès patrimonial i de 
valor històric, que daten dels segles XVIII, XIX i de principis del segle XX. Els exemplars 
estan relacionats amb temes que versen sobre la història, la medicina natural, la 
mitologia, l’orientalisme, les religions i la tecnologia, com ara:

	 ⋅La Bíblia, de vint-i-cinc volums escrita pels monjos de l’Abadia de Montserrat.  
 Anys 1928 a 1954 i donats per Pere i Àngela Torrella
	 ⋅Jocs Florals de Barcelona, des de 1901
	 ⋅L’Esquella de la Torratxa. Any 1886
	 ⋅La Campana de Gràcia, Any 1885
	 ⋅Papitu. Any 1909
	 ⋅Història Universal. Any 1954
	 ⋅Història d’Espanya i altres països. Any 1852
	 ⋅Teatre, poesia i comèdies dels segles XIX i XX
	 ⋅Història de Roma i Grècia. Any 1888
	 ⋅Societats secretes. Any 1863
	 ⋅Revistes de Blanco y Negro, des de 1899
	 ⋅Butlletins del Centre d’Estudis Rubinencs i del Grup de Col·laboradors del  
 Museu de Rubí, des de 1981
	 ⋅Història de Rubí, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. Any 1890

Un lloc tranquil, que proporciona comoditat i recolliment a les persones usuàries i 
dotat amb taules de treball que, en moments puntuals, també permet acollir múltiples 
activitats culturals.
Un  departament que es completa amb altres serveis com:
	 ⋅Arxiu documental i fotogràfic
	 ⋅Servei de préstec 
	 ⋅Catalogació de llibres i documents
	 ⋅Servei de consultes
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Sala 8

Exemplars d’algunes de les publicacions que es custodien al BiblioEspai.
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Portada de la revista Pèl i ploma de l’any 1901
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Revista Esplai. Una triga de noies escortes 
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Revista Catalunya artística. Any 1904
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Revista catalana La Mainada. Rafael Casanovas
Fotografia: César Font. Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Narracions d’aventures d’Alfons Roure, amb dibuixos de Frederic Borràs,
que es poden consultar en l’espai de consulta bibliogràfica i documental.

Arxiu Museu Vallhonrat
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Sala 8

Revista annex de la Biblioteca pública del Seminari de Barcelona, la impressió de la qual 
fou anunciada al Diari de Barcelona del 15 de novembre de 1819. 

Va tenir tant d’èxit que passà de 400 volums a 1.500 un any després.
Exemplars disponibles al BiblioEspai
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JARDÍ

Enmig de l’emblemàtic Museu hi ha el jardí, un espai natural que ofereix 1.300 m2 de 
zona enjardinada, amb una pèrgola i multitud d’elements patrimonials històrics. Es 
tracta del pulmó verd del complex museístic, al qual s’accedeix directament per la plaça 
de Montserrat Roig, s/n.

La torre de l’aigua és, sens dubte, el símbol del Museu.
Fotografia: Arxiu família Vallhonrat
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Jardí
Tot i que també cal destacar el sortidor, el pou, la torre de l’aigua i un safareig de doble 
pica: una que servia per rentar i una segona, per esbaldir. Aquestes peces també formen 
part d’un museu a l’aire lliure.

Els safareigs eren construccions típiques en alguns patis de cases i masies del municipi. 
Si les fonts eren llocs on anar d’excursió, espais de trobada i d’acollida de jornades 
familiars i festives, els safareigs eren més concorreguts per les dones que hi feien la 
bugada de peces grans (llençols, tovalloles, cortines). A més, s’hi estaven durant llargues 
hores, per la qual cosa aprofitaven per parlar de xafarderies locals, d’aquí la dita “fer 
safareig”.
La construcció massificada al municipi va fer desaparèixer molts d’aquests elements 
històrics tan arrelats a velles tradicions.

Tot i que la majoria de gent acostumava a fer la bugada als rius, en el Llibre del Mostassaf, 
hi consten algunes de les disposicions adoptades al municipi per la bona convivència 
entre el veïnat i el manteniment i la neteja d’espais públics. 
L’any 1605 hi constava la prohibició següent: “ningú puga rentar roba, ni altres inmundicias 
en lo rech que passa per la riera de la present Sagrera des del tras tallador e més amunt 
de lo pont Sagrera fins a la creueta que és del hereu Sagristà”, ja que les aigües del rec, 
també servien per regar i per treure la set.
Per això, hi havia safareigs com els de les masies de Can Xercavins, Can Ramoneda, Can 
Pòlit, Can Sant Joan, els dos de Can Pi de la Serra i el de l’hort de Can Teies i els de les 
cases particulars de Cal Turu, Cal Vallhonrat o Cal Met Lleó que s’obrien al públic, perquè 
les dones poguessin fer-hi la bugada pagant un preu simbòlic.

Un altre punt del jardí que copsa la vista de qui el visita és la característica torre d’aigua, 
construïda amb maó a redós de la façana del museu. És visible des de diferents punts de 
la ciutat. 

El jardí integra i connecta perfectament la part més antiga del complex, com és el museu 
amb la part més moderna, l’Auditori Vallhonrat i també acull gran varietat de plantes i 
arbres autòctons com: ceps, plantes aromàtiques i remeieres i tres oliveres mil·lenàries, 
un dels arbres més característics de la Mediterrània i d’alta resistència a les condicions 
climàtiques adverses. Del fruit que dona es poden extreure productes tan diversos com: 
oli, sabó i olives.

Aquestes oliveres, concretament, es van comprar al Garden La Noguera de Rubí, 
provinents d’Amposta (Delta de l’Ebre). Els musulmans les plantaren en aquelles terres.
Aquest jardí és el lloc perfecte per oferir concerts a l’aire lliure durant les tardes d’estiu, 
realitzar activitats amb els centres educatius, tallers puntuals i, al mateix temps, un espai 
agradable de referència que permet ser el punt de trobada dels visitants. 
S’ha convertit en el lloc oficial per fer les fotografies de grup alhora d’acomiadar les 
visites guiades. 

Durant l’època de Nadal, els jardins també tenen una funció important: es transforma la 
fesomia per acollir el Pessebre Vivent, que anualment organitzava l’entitat Hermandad 
Rociera de Rubí.
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Jardí

Vistes de la torre dels jardins del Museu Vallhonrat 
Fotografia: Arxiu família Vallhonrat
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Jardí

Panoràmica del jardí central amb el museu al fons i el safareig el primer terme
Fotografia: Arxiu família Vallhonrat

Detall de la torre d’aigua que presideix el Museu Etnogràfic Vallhonrat
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat
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Jardí

Drac de ferro forjat que es pot veure a la totxana de la torre d’aigua.
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat
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Jardí

El safareig i la torre són construccions que centren l’atenció dels visitants
Fotografia: Núria Julià
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CAPÍTOL 5
ÀREES DEL MUSEU

Com en la resta de museus, l’entramat organitzatiu juntament amb el treball entre 
departaments, és una de les eines més importants per tal de dur a terme una bona 
gestió. El museu no només és un edifici en què s’exposen peces i col·leccions, sinó que 
és un espai on es guarda part de la història.

DADES GENERALS DEL MUSEU ETNOGRÀFIC VALLHONRAT DE RUBÍ
Les connexions de la xarxa viària per arribar al Museu són: 

	 -	Transport urbà amb parada a l’aparcament de l’Escardívol, a 5 min. a peu
	 -	Aparcament públic a l’Escardívol, a 5 min. a peu
	 -	Estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a 12 min. a peu
	 -	Accés a l’AP7 i als Túnels de Vallvidrera, a 10 min. amb cotxe
	 -	Estació RENFE, a 8 min. amb cotxe

Auditori, Biblioteca i Museu Etnogràfic Vallhonrat
Plaça de Montserrat Roig, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)

Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat
Passeig de Francesc Macià, 80, 2a planta. 08191 RUBÍ (Barcelona)

Tel. 93 588 54 99    
A/e: info@museuvallhonrat.com

Web: http://www.museuvallhonrat.com

Imatge del plànol d’ubicació del Museu Etnogràfic Vallhonrat
Extret del projecte dissenyat per l’enginyer Josep Recolons i l’arquitecte Lourdes Viñas
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DEPARTAMENT ADMINISTRATIU I DE SERVEIS
Treballa coordinat amb la resta de departaments per dur a terme l’elaboració i el control 
pressupostari del manteniment i el funcionament de tot el museu, realitzant les tasques 
de:
	 -	Execució econòmica i pressupostària
	 -	Plans d’emergència, convenis, etc.
	 -	Coordinació amb personal en pràctiques

DEPARTAMENT DE RECUPERACIÓ
És un àmbit imprescindible en les tasques de custòdia, documentació, investigació, 
preservació i exposició de les peces del museu. Es tracta de l’espai on arriben els objectes 
procedents de compres o donacions, portadors d’un valor per a la cultura i la història. Els 
professionals s’encarreguen de restaurar, netejar, identificar i catalogar aquestes peces, 
la majoria de les quals estan vinculades al municipi de Rubí. És cert, però que també hi 
ha objectes d’àmbits molt diferents, provinents del continent llatinoamericà, un dels 
territoris que ha conservat un ampli i variat llegat etnogràfic. El departament el formen: 
	
	 -	Àrea de classificació, restauració i catalogació
	 -	Magatzem 
	 -	Contacte amb documentalistes, conservadors i museòlegs 

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ
És l’àrea que té un paper important dins del museu. Treballa en coherència amb els 
objectius institucionals, desenvolupant polítiques i estratègies comunicatives, clares i 
eficients, establint els objectius a curt i llarg termini i coordinant: 

	 -	La redacció i l’execució de projectes
	 -	La plana web i l’agenda d’activitats
	 -	La imatge i la publicitat
	 -	El llibre de personalitats i altres publicacions

DEPARTAMENT EDUCATIU 
S’encarrega de la comunicació educativa, divulgativa i social, mitjançant l’organització 
de diferents activitats que contribueixen a gaudir de la riquesa del patrimoni etnogràfic 
local, tant material com immaterial, i a entendre’l. També exerceix de mediador entre 
el museu i d’altres entitats, associacions, particulars, empreses, centres educatius, 
universitats, etc.
A banda de les visites concertades, treballa activament amb l’alumnat dels centres 
educatius mitjançant dos dossiers de fitxes educatives, creats especialment per a totes 
les etapes, amb l’objectiu d’aprendre continguts en un entorn que els permet interactuar. 
A banda d’organitzar tasques, com ara:

	 -Visites guiades i adaptades
	 -Elaboració de material educatiu i memòries
	 -Atenció a les persones usuàries del BiblioEspai
	 -Presentacions, xerrades i inauguracions
	 -Planificació, programació i coordinació d’exposicions
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CAPÍTOL 6
FETS DESTACATS

Inauguració exposició de còmics del TBO (1917-1960)
L’any 2003, el Museu va inaugurar l’exposició de còmics 
del TBO, comptant amb la participació de la directora del 
Castell Ecomuseu Urbà de Rubí, la senyora Teresa Blanch 
i el comissari de l’exposició, senyor Lluís Giralt. Fou un 
acte que va aplegar multitud de persones pel tema que 
tractava i els records que evocava d’una època viscuda 
per molta gent.
El llibre, editat coincidint amb l’exposició, fa un repàs a la 
vida de més de trenta dibuixants i es complementa amb 
una mostra de les seves il·lustracions.

Jornada de portes obertes  
Durant l’any, el Museu ofereix diferents 
dies de portes obertes, generalment 
els dissabtes al matí. Es fan amb visites 
guiades al migdia i de manera habitual 
durant la Festa Major (juny), la Fira 
de la Primavera (maig), la Fira de Sant 
Galderic (octubre) i la Festa de Sant Roc 
(setembre). 

Oliveres mil·lenàries
Les oliveres plantades pels moros 
d’Amposta i provinents del Delta de l’Ebre 
són un dels principals atractius del jardí. 
El museu va comprar-les l’any 2005 al 
Garden La Noguera, de Rubí, aconsellats 
per Antoni Saüch. Durant les activitats 
organitzades a l’aire lliure, son un decorat 
natural excel·lent que gaudeixen els 
visitants.

Exposició: “Els dibuixants del TBO, 
dibuixos originals 1930-1980”
El mes de novembre de 2005, es presentà 
la segona edició de la publicació Els 
dibuixants del TBO, que va tenir lloc 
al Castell Ecomuseu-Urbà de Rubí. Va 
cloure amb una taula rodona que van 
presidir els senyors Pere Vallhonrat i Lluís 
Giralt, comissari de l’exposició i comptà amb la participació d’alguns dibuixants històrics 
del TBO.
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Voluntariat per la Llengua
El desembre de 2007, diversos comerços 
locals van participar en la setena edició del 
programa Voluntariat per la Llengua, que 
el Consorci de Normalització Lingüística 
va organitzar per tal de fomentar l’ús oral 
de la llengua catalana. 

Publicació del llibre: “Los Grandes Inventos del TBO”
El novembre de 2007, es va presentar la nova publicació Els dibuixants del TBO, dibuixos 
originals 1926-1961, al Castell Ecomuseu-Urbà de Rubí, que va comptar amb la presència 
de personatges rellevants i vinculats al món de la il·lustració i que presidí la dibuixant 
Pilarín Bayés amb el senyor Lluís Giralt com a comissari de l’exposició.

Visita del Conseller de Cultura
El gener de 2008, el senyor Joan Manuel 
Tresserras, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, acompanyat 
del senyor Josep M. Carreté, director 
general de Patrimoni Cultural, van 
visitar el Museu amb en Pere Vallhonrat, 
que recordava i explicava anècdotes 
d’infantesa a Rubí, mentre observaven la 
variada col·lecció d’objectes exposats. 

Presentació del llibre “Els motius de 
Rubí”
El juny del 2008, l’entitat El Gra va 
presentar a l’Aula Cultural de Caixa 
Terrassa un nou llibre local amb els 
malnoms de 272 famílies rubinenques, 
amb les fotografies corresponents. 
Les famílies Guiu i Vallhonrat n’eren 
algunes de les protagonistes.
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Presentació del llibre del Sr. Jordi Pujol 
i Soley
El novembre 2009, el president de la 
Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi 
Pujol, presentà a l’auditori del Museu, 
el seu segon llibre Memòries. Temps de 
construir 1980-1993. L’acte comptà amb 
la presència de Núria Climent, Xavier 
Reinaldos i Lluís Ridao (membres de CiU) 
i que la periodista Lidia Juste va conduir.

Constitució de la Junta d’Òmnium 
Cultural
El 25 de març de 2010 a l’Auditori 
Vallhonrat es constituí com la nova junta 
d’Òmnium Cultural Rubí, presidida pel 
senyor Guifré Lloses.
L’acte va cloure amb una conferència 
a càrrec de la difunta presidenta 
d’Òmnium, senyora Muriel Casals.

Exposició 50è aniversari Penya Blaugrana 
Ramon Llorenç
Entre setembre i octubre del 2010, es va 
acollir l’exposició del 50è aniversari de 
la Penya Blaugrana Ramon Llorenç de 
Rubí, que mostrava diferents objectes 
del col·leccionista Jordi Nadal i que va 
comptar amb la visita l’expresident del 
F.C. Barcelona, el senyor Sandro Rossell.
             

Visita delegació de Clichy
El 22 d’octubre de 2010, una delegació de 
la ciutat francesa de Clichy, acompanyada 
per Xavier Corbera, portaveu i regidor 
d’ERC i Martí Pujol, regidor del mateix 
partit, i encapçalada pel seu alcalde, va 
visitar Rubí. Van mostrar el seu interès 
per algunes de les iniciatives culturals 
que el desenvolupa i que són exemple 
de bona pràctica.
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Mostra itinerant: “La maternitat d’Elna. 
Bressol de l’exili 1939-1944”
El 17 de novembre 2010, l’Auditori 
Vallhonrat. Va acollir la inauguració 
de la mostra itinerant: “La maternitat 
d’Elna. Bressol de l’exili 1939-1944”, que 
comptà amb la col·laboració d’Assumpta 
Montellà, autora del llibre. Es va fer una 
visita guiada per parlar sobre el context 
històric del tema.      

Trobada de dones trabucaires
El 6 de setembre de 2009, la ciutat 
rubinenca va ser protagonista de 
l’aniversari de celebració de dones 
trabucaires de Catalunya. 
Aquest fet va servir per obrir les portes 
del Museu i mostrar-los les diferents 
sales, parant una atenció especial a la 
Sala d’armes.

Exposició homenatge a l’artista Pons 
Cirac
Durant el mes d’octubre de 2011, el 
Centro Aragonés de Rubí, amb Francisco 
Gracia al capdavant, i conjuntament 
amb el Museu Etnogràfic Vallhonrat, va 
organitzar una exposició sobre l’artista 
Antoni Pons Cirac, “L’Àngel del cristall”, 
coincidint amb la celebració del 90è 
aniversari del seu naixement.

Presentació del llibre: “Joan Fosas: 
passió per la dansa”
El 9 d’octubre de 2011, l’Auditori 
Vallhonrat va acollir l’acte de presentació 
d’un nou llibre important per a la ciutat 
perquè recull la història viva de la gent. 
L’acte va presentar-lo l’expert en dansa 
i exdirector del Centre Cultural de Caixa 
Terrassa, Josep Vives, que va fer un 
recorregut per la trajectòria de vida 
personal i professional del coreògraf i 
director artístic Joan Fosas.
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Visita de la diputada de cultura de la 
DIBA
El març del 2012, es va rebre la visita de 
la diputada de Cultura de la Diputació 
de Barcelona i presidenta del Partit 
Popular a Rubí, senyora Mònica Querol, 
acompanyada de la regidora del PP, 
senyora Noelia Borque, que van mostrar 
interès a visitar les instal·lacions del 
museu. 

Dia Internacional dels Museus
El Museu Etnogràfic Vallhonrat 
també se suma anualment a aquesta 
commemoració, amb l’organització 
d’activitats conjuntes. L’objectiu és que 
la ciutadania conegui part de la història 
des de la vessant etnogràfica, festiva i 
educativa durant un període de temps 
determinat.

Conferència sobre la figura de Josep M. Subirachs
El 15 de novembre de 2012, Judit Subirachs Burgaya, doctora en Història de l’Art i filla 
de l’artista de Josep M. Subirachs, va tenir lloc la conferència sobre l’obra i la trajectòria 
artística del seu pare, conegut a la ciutat pel monument que va crear en homenatge a 
les víctimes de la tràgica rierada de 1962; també ha dissenyat la façana de la Passió en el 
temple de la Sagrada Família de Barcelona. 

Exposició de Rosa Nicolás Roca
El 22 de març de 2012, s’inaugurà a 
l’Auditori Vallhonrat l’exposició de 
pintura de l’artista local Rosa Nicolás, 
titulada “Somnis d’una pintora”. Es 
tractava d’una retrospectiva de gran 
format que recordava l’art expressionista 
dels anys quaranta, amb quadres que 
representaven els diferents llocs on 
l’artista va viure la seva infantesa: Guinea Equatorial, Àfrica, Pirineu català i La Floresta.
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Grafit d’art al Museu 
L’abril de 2012, a la paret exterior del Museu s’inaugurà un grafit realitzat per l’alumnat 
i professorat de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Rubí (Edra) que transmet, com a 
missatge visual, l’evolució de la raça humana a través del llenguatge i la història. 

Fitxes educatives per a les escoles
El setembre de 2012 i el gener de 2019, es va crear material educatiu, específic per 
a cada etapa escolar. Una eina de treball específica que complementa els continguts 
assolits a les aules. Les fitxes, creades en exclusiva per Núria Julià Fosas, ajuden a conèixer 
una part de la història de manera senzilla i divertida i inclouen preguntes i activitats 
individuals i grupals perquè petits i joves aprenguin conceptes i històries locals. La plana 
web del Museu també ofereix la opció de descàrrega de dos models diferents de fitxes 
d’activitats.

Exposició: “La Lluna i el Mar”
El 8 de març del 2013, es va inaugurar 
l’exposició de quadres de l’artista Núria 
Benet. L’Auditori Vallhonrat va acollir 
una vintena d’obres molt originals pels 
colors vius i les textures, que evocaven 
la simplicitat de la natura. L’acte va 
comptar amb la presència de l’artista 
Paco Minuesa.
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Exposició de pintura d’Anna Tamayo
El 27 juny 2013, es va inaugurar 
l’exposició “Una casa de fireta brodada a 
la butxaca del meu abric gris”.
La sala de l’auditori va acollir l’actuació 
musical de Pili Cayero i va incloure una 
visita guiada per part de l’artista. 
Tamayo ha exposat a països com el Japó 
o Anglaterra, on ha desenvolupat la seva 
obra pictòrica en formats molt variats, la 
qual cosa permet mostrar l’obra amb tota la seva esplendor, sense perdre la seva visió 
naïf, ni el barroquisme, ni la sensibilitat ni la poesia que transmeten. 

Exposició col·lectiva: “El taller. 5 anys de 
pintura”
Del 4 al 18 de desembre de 2013, 
es va presentar una exposició que 
protagonitzava l’alumnat de Rafael Font, 
artista i professor, que es va tancar amb 
la cantada de Nadales de l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música Pere Burés.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Museu
A l’octubre de 2014, l’Ajuntament de Rubí i el Museu Etnogràfic Vallhonrat signen un 
conveni de col·laboració amb la finalitat de promoure exposicions temporals i visites 
guiades. Una suma d’esforços per difondre la història local i dinamitzar l’àmbit cultural. 
Amb el Museu Municipal Castell (MMUC) es manté una relació estreta de col·laboració 
i de treball transversal, amb l’organització conjunta de diversos esdeveniments i 
exposicions locals.

Neus Muñoz, Anna Vallhonrat, Carme García, Pere Vallhonrat, Joan Gallisà i Carme Fernández en la foto oficial de 
signatura del conveni. A la dreta, l’alcaldessa de Rubí i el Sr. Pere Vallhonrat en el moment de la signatura. 

Fotografia: Localpres. Ajuntament de Rubí
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Inauguració BiblioEspai multitemàtic històric 
El mes de juny de 2014, s’inaugurà aquest espai amb una col·lecció d’aproximadament 
tres mil llibres de diferents temàtiques, alguns exemplars dels quals provenen de la 
col·lecció privada d’un estudiós local. Es tracta de Pere Bel, fundador i col·laborador del 
Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i del Centre d’Estudis Rubinencs, així com 
professor de ioga i tai-txi.
El local fou beneït pel rector de la parròquia de Sant Pere de Rubí, mossèn Joaquim 
Maseguer, i es va amenitzar la vetllada amb un concert de petit format a càrrec de 
Carolina Alabau.

Exposició d’imatgeria local
Des d’octubre 2014 fins al juliol de 2017, la Fundació Museu-Biblioteca de Rubí i el Grup 
de Col·laboradors del Museu de Rubí, juntament amb el Centre d’Estudis Rubinencs, 
organitzaren una exposició d’imatgeria i història local a l’Auditori Vallhonrat, en què es 
feia referència a la figura del Dr. Guardiet, assassinat abans de la Guerra Civil, com a 
fundador del Museu de Rubí.  

Fotografia: Eduard Fernández Villatoro
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Presentació del llibre: “La revolució tranquil·la”
El gener de 2015, l’Auditori Vallhonrat va acollir la 
presentació del llibre de la senyora Carme Forcadell. 
Una crònica interna feta des de la visió de la seva líder, 
escrita pel periodista Andreu Barnils. Fou un acte 
organitzat per la secció local de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, amb la col·laboració de la llibreria Racó del 
Llibre.

50è aniversari del Museu Etnogràfic Vallhonrat
El mes de juny de 2015, coincidint amb el 
tradicional acte de recepció a les entitats 
dins del marc de la Festa  Major, l’alcaldessa 
de l’Ajuntament de Rubí, la senyora Ana Ma. 
Martínez,  va reconèixer els cinquanta anys de 
feina del Museu amb el lliurament d’una placa 
que va poder recollir l’Anna Vallhonrat.

Presentació del llibre: “La vinya a Rubí. Un passeig per la 
història”
El 29 setembre de 2015, coincidint amb l’època de la 
verema, l’escriptora Núria Julià va presentar a l’Auditori 
Vallhonrat una publicació única a la comarca i d’una 
importància rellevant. El llibre tracta de la recuperació 
de la història i de les tradicions vitivinícoles locals, amb 
informació inèdita des del segle X fins al segle XXI. 
L’historiador Lluís García fou l’encarregat de supervisar-ne 
la informació històrica.

Lliurament dels premis Gent del barri
El maig del 2015, l’Associació veïnal de la Zona del Mercat, amb la presència de 
l’alcaldessa de Rubí, la senyora Ana Ma. Martínez, i el senyor David González, com a 
president de l’entitat, van organitzar l’acte de lliurament d’uns premis que reconeixen 
la tasca realitzada per la gent del barri, que va tancar amb l’actuació musical del grup 
Kanita al Aire.



282

Juny 2016: Exposició fotografia d’Enric Monté
L’Esbart Dansaire de Rubí va organitzar 
l’exposició fotogràfica sobre diferents 
aspectes entorn al RubiFolk. Una mostra 
de fotografies, a càrrec d’Enric Monté, en 
homenatge al festival. El RubiFolk fou creat 
per l’Esbart Dansaire de Rubí el 2001, que 
havia donat continuïtat al Festival Folklòric i a 
l’Europobles, que pretenien donar a conèixer 
la diversitat cultural de tot el món a través de 
la cultura tradicional i popular. 

Pessebre vivent
Des del desembre de 2016 i durant dos anys més, l’Hermandad Rociera de Rubí va 
organitzar el Pessebre Vivent en el marc incomparable dels jardins del Museu. A banda 
de consolidar la relació entre les entitats i el museu, apropà la cultura viva a la ciutadania.

   
Exposició: “Pintors catalans del segle XX”
Durant el mes d’abril de 2016, el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre 
Estudis Rubinencs, organitzaren una exposició a l’Auditori Vallhonrat amb obres d’art 
de pintors catalans destacats com: Antoni Tàpies, Josep M. Subirachs o Miquel Barceló, 
entre d’altres.
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Exposició de quadres a l’oli, de Santiago 
Roda
El pintor rubinenc Santiago Roda fou 
l’artífex de la creació de l’exposició de 
quadres pintats a l’oli, que va tenir lloc  a 
l’Auditori Vallhonrat el 6 de juny de 2016. 
Una afició que Roda va iniciar amb 7 
anys, pintant paisatges, durant un ingrés 
hospitalari, a la imatge el veiem amb la 
serva germana Carmen.

Suport a la cultura i a l’art local
Durant tot l’any, l’auditori acull diferents 
activitats amb l’objectiu de recuperar 
i preservar el patrimoni etnogràfic i, al 
mateix temps, donar visibilitat als actes 
culturals. L’objectiu és divulgar la història 
local i fomentar l’àmbit museístic. Val 
a dir que la relació entre el Museu i les 
entitats locals és activa i constant.

Exposició: Jornades de divulgació 
Travesses del Centre Excursionista Rubí
L’entitat local Centre Excursionista de 
Rubí va inaugurar l’exposició fotogràfica 
3D: “Jornades de divulgació travesses 
CER.”
L’acte va tenir lloc el dia 11 de novembre 
de 2016 i fou l’activitat que va precedir 
a la projecció d’un documental i de la 
conferència “Vivències”, a càrrec de Jordi 
Pons Sangines. La imatge estereoscòpica 
(mal anomenada 3D) correspon a la 
visualització de dues imatges que representen dues perspectives diferents d’una mateixa 
escena. En fotografia, les imatges es capturen amb dues càmeres o una càmera especial 
amb dues òptiques que, d’alguna manera, fan la funció dels nostres ulls. Posteriorment i 
mitjançant un processat, es pot veure allò captat de forma estereoscòpica.
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Entrevista a l’Espai Terra
El mes de maig de 2017, el programa Espai Terra de TV3, va dedicar un reportatge al 
Senyor Pere Vallhonrat, director de la Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, 
amb entrevista en directe inclosa.

Concert Dones de Cor 
El 17 de juny de 2017, l’Associació Dones de Cor va decidir celebrar el seu cinquè aniversari 
amb una càlida i original cantada al jardí del Museu, organitzada per Susi Méndez. Un cor 
amb veus de dones, acompanyades al piano per Raquel Portales i dirigides de manera 
magistral per Quim Sabater.

 
    
Exposició 200 anys del col·legi Maristes
El novembre de 2017, s’organitzà l’exposició commemorativa pels dos-cents anys de la 
Institució Maristes i les noces d’or del col·legi Maristes Rubí, a l’Auditori Vallhonrat.
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Exposicions d’història local
Des de l’any 2014 i durant tres anys consecutius, la Fundació Museu-Biblioteca de Rubí 
i el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, juntament amb el Centre d’Estudis 
Rubinencs, organitzaren una important exposició d’imatgeria i història local a l’Auditori 
Vallhonrat, que va generar molt d’interès a la localitat perquè va mostrar peces d’antigues 
masies de Rubí i del Vallès.

Exposició TBO
El juny de 2017, l’auditori  va acollir 
una exposició de dibuixos originals, 
amb motiu del centenari de l’aparició 
de la revista d’historietes que va donar 
nom als tebeos. Va comptar amb la 
presència del galerista de l’exposició, el 
senyor Francesc Mestre i el dibuixant, i 
propietari d’alguns exemplars exposar, 
el senyor Lluís Giralt. El TBO va ser una 
revista de còmics catalana, escrita en castellà i alguns números es van publicar amb 
alguna interrupció fins al 1998. 

Exposició de pintura, de Rosario Jiménez
Del 7 al 21 d’octubre de 2017, el Centro 
Aragonés va organitzar l’exposició 
pintura a càrrec de Rosario Jiménez i del 
seu alumnat, dins del tradicional pregó 
de les Festes del Pilar i com una activitat 
més dins del programa d’activitats. Com 
a nota curiosa, cal destacar la presència 
de dos regidors que han compartit la 
mateixa regidoria i gairebé el mateix 
nom: el director i presentador de TVE, 
periodista i antic regidor de cultura, 
Moisés Rodríguez Martínez, que va coincidir amb l’actual regidor de cultura, Moisés 
Rodríguez Cantón.
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Fundació del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat de Rubí
El novembre de l’any 2017, es va crear 
la Fundació del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat, amb l’objectiu de protegir tot 
el contingut del Museu, en un acte oficial 
a la notaria Jou de Barcelona. 
D’esquerra a dreta: Pep Cruanyes, 
Anna Vallhonrat, Pere Vallhonrat, Núria 
Vallhonrat i el notari, el senyor Lluís Jou.

Visita al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
L’any 2017, el senyor Pere Vallhonrat, representant de la Fundació del Museu, acompanyat 
pel senyor Juan Amorós, promotor del llibre Catalunya al món, van fer una visita al senyor 
Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per parlar de la Fundació 
museística i convidar-lo personalment a visitar-ne les instal·lacions.

Senyalització urbana
L’any 2018, en determinats punts 
de la ciutat de Rubí, va instal·lar-s’hi 
una senyalització específica de llocs a 
destacar, entre els quals no es va obviar 
la localització del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat. Una iniciativa del Servei de 
mobilitat i accessibilitat de  l’Ajuntament 
de Rubí per donar visibilitat als punts més 
emblemàtics o d’una rellevància especial 
a la ciutat.

Premis Santa Àgueda
Durant el mes de febrer, el Centro 
Aragonés de Rubí presidit per Francisco 
Gracia, lliura els premis Santa Àgueda a 
un grup de dones que durant l’any han 
destacat en algun àmbit. L’any 2018 va 
coincidir amb la inauguració de l’exposició 
“Las flores de Mariana”, creada per la 
pintora Mariana Trinidad, un esclat de 
llum, de vida i color que serví per acollir 
un acte ja tradicional a la ciutat en què, novament, la Fundació del Museu Vallhonrat 
donà suport.
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Segell de col·leccionisme
El 2018, s’edità el primer segell  de Rubí, 
amb la imatge del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat, sense tiratge i pensat per als 
col·leccionistes. A més, el Cercle Filatèlic 
Bíblic va organitzar una exposició a 
l’Auditori Vallhonrat, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Rubí, el comissari de la 
qual va ser el senyor Antonio Hernández. 
L’expert Pere Pagès va fer una conferència 
sobre la història de la Bíblia a Espanya i a Catalunya.

Sopar Groc
El museu també ha cedit espais per a actes benèfics com el Sopar Groc, que organitzà 
Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya durant el mes de maig de 2018.  
Hi celebraren una vetllada per recaptar fons per a l’Associació Catalana pels Drets Civils, 
creada per les famílies dels presos i exiliats polítics com a plataforma d’actuació conjunta 
per donar-los veu i suport a les famílies. Els senyors Carles Puigdemont i Antoni Comín 
van fer una salutació per agrair l’organització de l’acte a través d’una videoconferència, 
adreçada a tots els presents.

Presentació del llibre: “Bon dia, són les 
vuit!”
Durant el mes de juny de 2018, es va 
celebrar l’acte de presentació del llibre 
Bon dia, són les vuit! (Premi Josep Pla 
2018), a càrrec del periodista Antoni 
Bassas, amb la col·laboració de la llibreria 
Racó del Llibre.
És un llibre que traspua periodisme i 
ràdio, on els professionals i les persones 
col·laboradores que van gestar el programa cada dia, el van elevar a la categoria 
d’inoblidable, amb episodis que van fer vibrar l’antena radiofònica cada matí durant 
més d’una dècada i que els oients encara recorden amb nostàlgia. El llibre de memòria 
col·lectiva d’un país que, progressivament, va anar trobant la seva veu.
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Creu de Sant Jordi
El maig de 2019, la Generalitat de 
Catalunya lliurà la Creu de Sant Jordi a 
la Fundació Museu Etnogràfic Vallhonrat 
de Rubí, en reconeixement als seixanta 
anys d’ingent treball de col·leccionisme, 
conservació i exposició, iniciat per Miquel 
Vallhonrat Brau i Rosa Guiu Teruel. 
El senyor Pere Vallhonrat fou l’encarregat 
de rebre de mans del president de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Joaquim 
Torra, aquesta distinció amb molta 
alegria i emotivitat, que va tenir l’honor 
de merèixer acompanyat d’amistats i una 
representació de polítics locals.

Rua dels Tres Tombs
L’any 1994 en Pere Vallhonrat fou 
l’abanderat i les seves filles, Núria i 
Anna, cordonistes de la festa dels Tres 
Tombs a Rubí. El maig de 2019, algunes 
treballadores del Museu Etnogràfic 
Vallhonrat i de Finques Vallhonrat van 
desfilar dalt d’un carruatge durant la 
Trobada Nacional dels Tres Tombs. La 
Societat Sant Antoni Abat, presidida pel 
senyor Manel Bamala, és una entitat 
cultural que organitza aquesta festa tan popular que l’any 2019 va arribar a la 160a edició.

Exposició “Àfrica”, de Miquel Mas
Durant el mes de maig de 2019, l’artista 
rubinenc Miquel Mas va presentar una 
exposició que es va poder visitar en    
dos espais de la ciutat: a la Claraboia i a 
l’auditori del Museu. Els retrats fets en 
llapis i acrílics eren de persones que va 
veure durant els seus viatges a diversos 
països africans. A l’espai La Claraboia, 
s’hi exposaven les obres de petit 
format i objectes curiosos dels viatges; 
i la resta de peces mitjanes i de gran 
format, a l’auditori. L’acte va tancar amb un tastet de vins i de cuina africana a càrrec 
de l’Associació catalanosenegalesa per a la cooperació i la promoció social i cultural de 
Rubí, l’Associació cultural i social de Touba, l’Associació de residents de Mandegane a 
Barcelona i Senegàmbia.
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Exposició: “Punt i apart”
El 21 d’octubre de 2019, l’auditori Vallhonrat 
va acollir un recull dels projectes que l’empresa 
Masdisseny, propietat de Magda Batlles i 
Joan Mas, ha dut a terme durant els més de 
quaranta anys de trajectòria professional a 
través de campanyes publicitàries, catàlegs, 
opuscles, cartells o exposicions en què el 
disseny gràfic ha adquirit el seu valor més 
transcendent en l’actual societat. L’acte fou 
presentat per la senyora Batlles i Jesús del 
Hoyo, vicedegà del Col·legi Oficial de Disseny 
Gràfic de Catalunya.

Exposició de pintura el Centro Aragonés
De l’1 al 15 d’octubre de 2019, el Centre Aragonès de Rubí organitzà una exposició de 
pintura de l’artista Isabel Gallart; acte que vesteix les festes del Pilar.

VII Open Internacional d’Escacs Actius Ciutat de Rubí
El 19 de maig de 2019, la planta baixa de l’Auditori Vallhonrat va acollir el torneig que 
l’Associació d’Escacs Rubinenca va programar al calendari del circuit català. Comptà amb 
una participació rècord de cent quaranta-set jugadors en una jornada intensa i plena 
d’emoció. El grup Sots-14, amb vint-i-cinc participants, va demostrar que al jovent li 
agrada aquest esport.
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Jornades de competició d’escacs
L’1 de març de 2020, l’auditori també 
va acollir la 7a Jornada de competició 
en categoria preferent d’escacs entre el 
primer equip de la Rubinenca i el C.E. 
Barcelona, tot i que una victòria i cinc 
taules no foren suficients per guanyar el 
líder.

Col·laboració amb l’Aula d’Extensió 
Universitària
El mes d’abril de 2020, s’iniciava una 
col·laboració entre la Fundació del Museu 
Etnogràfic i l’AEU de Rubí per treballar en 
la programació de xerrades que tindrien 
lloc a l’espai museístic.
Aquesta col·laboració, però, va 
quedar parada a causa del període de 
confinament provocat per la COVID-19, 
un virus que va infectar milions de 
persones a tot el món i obligà l’OMS (Organització Mundial de la Salut) a declarar una 
situació de pandèmia.
L’Aula d’Extensió Universitària és una entitat cultural i educativa que forma part de 
l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA), sota 
la tutela de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu principal d’aquesta entitat 
és la difusió cultural i l’interès a satisfer les inquietuds intel·lectuals de persones que 
vulguin ampliar coneixements en diverses matèries de manera dinàmica i participativa.

Exposició de Lupe Villaret sobre les 
masies de Rubí
Després de gairebé tres anys de feina, la 
fotògrafa i dibuixant Villaret, presenta 46 
quadres pintats a l’oli, que representen 
totes les masies de Rubí i d’altres llocs ja 
desapareguts com el Pont Penjat, la font 
del Bullidor o les vinyes. Villaret que fou 
alumna de l’escola Massana i del mestre 
Ribera, ha organitzat l’exposició de 
pintura conjuntament amb el Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí.
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SEGONA PART
EL MÓN DEL COL·LECCIONISME I LA CULTURA DE RUBÍ, 

A TRAVÉS DE LA SEVA GENT
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INTRODUCCIÓ

Espais d’art i cultura oberts a la ciutadania. 
Núria Julià Fosas. Comunicadora

La relació entre museus i persones és prou important com per dedicar un capítol a parlar 
d’aquest vincle cultural, social i personal que durant anys s’ha establert entre el Museu i 
alguns rubinencs i rubinenques.
Els museus no només són una de les institucions més importants dels pobles i ciutats, 
també són imprescindibles per dinamitzar la vida de la gent. Són espais per protegir, 
recuperar i preservar determinats àmbits de la història; espais que estimulen la passió 
pel coneixement, la curiositat per l’aprenentatge i que destaquen per ser un pilar cultural 
fonamental. Llocs que no han de deixar indiferent i que han de permetre informar per 
empènyer a completar més informació per enriquir coneixements.

Amb el pas del temps i la societat canviant, cada cop són més els museus que aposten 
per programar activitats que connectin salut i benestar amb patrimoni. I és que està 
demostrat que el consum artístic millora la qualitat de vida de les persones, especialment, 
d’aquelles que pateixen afeccions psicològiques i emocionals.
En el segle XXI, la funció dels museus s’ha reformulat com a espais on viure, on poder 
regalar experiències personals per fomentar la salut i arribar a col·lectius més específics 
que també mereixen la inclusió. I és que l’art és un dret humà bàsic i cal garantir-ne 
l’accés treballant des de la diversitat i promocionant-ne la inclusió.

En una societat plena d’obligacions, de presses, de malalties, de compromisos, d’estrès, 
etc., els museus conviden al gaudi de la bellesa, a la relació de proximitat, la solidaritat, la 
llibertat, les connexions, el benestar personal i el sentit de la cultura, amb la finalitat que 
les persones que els visiten se sentissin integrades i encaixades en un trencaclosques 
còmode i captivador.
En aquest context, i per mostrar al públic cadascuna de les sales, les exposicions 
temporals, les activitats culturals i d’altres actes oficials, és important el treball transversal 
i la col·laboració activa entre museus, entitats i professionals de diferents àmbits per 
emprendre reptes i oferir noves experiències personals. 
Les persones que senten pertinença a un lloc escriuen la història que els aporta felicitat. 
En aquest sentit, les persones que visiten el Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí són  
protagonistes indiscutibles de cada visita i fan que es mantingui viu l’esperit divulgatiu: 
alumnat dels centres educatius, col·lectius de gent gran, entitats, historiadors, 
empresariat... En definitiva, tothom que senti la curiositat d’obrir les portes a una part 
de la història per sentir-s’hi partícip, a través dels seus records i dels objectes que hi són 
exposats. 
Persones, algunes col·leccionistes, que s’estimen la ciutat han volgut aportar informació 
afegida i relacionada amb alguns dels objectes que es mostren al Museu a través dels seus 
escrits. Escrits que ens apropen a la història de Rubí i a l’afició al món del col·leccionisme.

L’art és subjectiu i, per tant, tothom té el poder i la llibertat de sentir-lo i transmetre’l 
com cregui oportú. Només cal posar-hi ganes, interès i molta il·lusió.
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Els museus locals avui: espais de reflexió i diàleg
Escrit de la Dra. Teresa Blanch Bofill
Exdirectora del Castell Ecomuseu Urbà de Rubí
Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu i professora de Museologia i 
Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB

El patrimoni cultural és un concepte carregat d’intensitat vital i 
de profunditat històrica en què la memòria és important, però no 
suficient per salvar el patrimoni de la història, sense elements físics 
i materials que constitueixin el referent per entendre la cultura i la 
població que els ha produït. Les tradicions són elements reveladors 
que ens mostren les formes de vida d’una comunitat, els seus 
costums i creences, i el seu comportament. Així ens trobem en la 
necessitat de crear projectes nous al museu, perquè sigui un espai 
de creuament de diàlegs i reforci el seu paper de territori de les 
imatges.

Un museu ha de fer de mediador cultural, ha de potenciar les trobades culturals i la 
participació. Ha de treballar amb programes que estimulin i ajudin el pensament amb 
perfils diferents, però amb una missió i tasca comuna: que interactuïn col·leccions 
diverses en interès a l’objecte. Ha de treballar de forma interdisciplinar i ha de recórrer 
a les noves tecnologies i a les xarxes per salvar les distàncies geogràfiques. Ha d’estar 
obert a la recerca, a afavorir la llibertat individual i col·lectiva, a treballar basant-se en 
el diàleg, ser un espai de treball experimental, incloent l’art contemporani i, també, un 
espai de participació directa i de cooperació on es potencien les reflexions creuades.
Per la seva complexitat i diversitat de tipologies de col·leccions i per acumular testimonis 
objectuals de les diferents comunitats que ens han precedit, els museus locals porten 
les tres “M” dels museus de societat: Memòria, Multiculturalisme i Mestissatge, tal 
com esmenta el director de comunicació del Museu de la Civilització del Quebec, Yves 
Bergeron.
Cada dia som més els qui pensem que el museu pot fer de mediador cultural, que ha de 
ser un espai per a la reflexió sobre la societat contemporània, sense oblidar la identitat 
local, treballant sota dos principis: identitat i alteritat. Alguns museòlegs ja parlen del 
museu del futur com a “El Museu diàleg”.

Avui en dia, el disseny cultural del territori i la modernització de la gestió dels projectes de 
patrimoni són la idea de vertebració territorial dels projectes culturals. Per aconseguir-
ho, cal remarcar la importància de la recerca i la conservació en les activitats principals 
del museu i buscar una vinculació més forta amb els centres de recerca existents i les 
universitats de l’entorn. Hem de treballar per canviar l’imaginari col·lectiu i fer que 
els museus passin a considerar-se espais vius de relació; institucions que vetllen per la 
recerca, la conservació i la comunicació de la memòria i de la història d’un territori i d’una 
gent a partir dels testimonis objectuals, sense els quals ens seria més difícil transmetre 
aquests paisatges del coneixement.
La museologia crítica, corrent que sorgeix als anys 80 del segle XX, aposta per renovar 
els museus tradicionals i convertir-los en museus observatoris, on el visitant ha de poder 
plantejar-se dubtes i introduir la discussió dins un clima de democràcia cultural. Un espai 
per fomentar la diversitat de lectures dels diferents grups socials, un espai en què es 
prioritzin les lectures subjectives en contraposició de les dominants.
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La gestió dels museus locals ha esdevingut un factor d’atracció important, basat en la 
mostra de la pluralitat de les formes de vida tradicionals lligades al territori i recalcant 
l’atractiu universal d’allò particular. La conservació d’aquest patrimoni cultural passa per 
donar rellevància als conceptes de col·lectivitat i territorialitat i ressaltant el valor de 
document històric que té per interpretar el context actual. També té l’objectiu de crear 
relats que obrin les portes d’accés al coneixement en un espai de pensament crític, que 
amb les seves capacitats i coneixement poden contribuir a tenir una societat més justa i 
lliure. 
Cal apostar perquè aquests museus també treballin per ser espais d’experiències, 
d’entreteniment, d’educació i de debat; espais que permetin gestionar la crítica i la 
reflexió i que ajudin a desenvolupar noves línies de recerca. 
Tal com pensa el museòleg suís Jacques Hainard, el museu ha de ser un espai de 
desconstrucció de la cultura, en el qual l’important sigui la reflexió; ha de ser, també, 
un diccionari en què l’exposició serveixi per construir relats i els objectes siguin 
útils per reforçar aquesta construcció. Cal considerar el patrimoni com a motor del 
desenvolupament econòmic i social i com a motor de regeneració urbana, integrant-lo 
en la planificació global de les polítiques de desenvolupament territorial. Dins d’aquesta 
perspectiva, els museus poden ser un veritable element vertebrador per als ens locals, 
sota el concepte de sostenibilitat. 
Actualment, tots els museus, en més o menys mesura, són museus d’història social, en 
el sentit que tot el que conserven en les seves col·leccions tenen implicacions socials. 
Per aquest motiu, les ciències socials també hi han de poder tenir un paper important. 
En aquest context, és primordial treballar amb els principis de la interdisciplinarietat, la 
participació, el desenvolupament del territori i la socialització; com diu la saviesa popular 
“un estima i aprèn d’allò que coneix”.

Treballar amb rigor no està renyit amb el fet de treballar plegats: professionals, 
voluntaris, aficionats, col·lectiu associatiu, món universitari, etc. Aquesta barreja ens 
permet apropar el patrimoni i el coneixement més tècnic a les diferents capes socials i, a 
diferents segments de la societat. D’altra banda, és segur que ajuda a obrir les portes del 
museu a molta més gent i que els objectes i el patrimoni ens poden permetre col·laborar 
en programes de proximitat i de socialització. En definitiva, serveix perquè la gent vegi el 
museu com un espai viu. 
Les col·leccions que formen part del Museu Etnogràfic Vallhonrat són fruit de l’interès 
i de l’esforç d’una família per conservar elements patrimonials que ajudin a interpretar 
la història de Rubí. Aquest esperit col·leccionista, a més d’una afició, és una expressió 
cultural que recupera llegats culturals i artístics i ens ajuda a crear coneixement a partir 
de l’estima. 
Perquè avui puguem gaudir visitant aquest museu en Pere Vallhonrat i les seves filles han 
treballat buscant l’assessorament i la col·laboració de museòlegs i experts, els quals han 
ajudat a documentar les diferents col·leccions del museu sota els criteris tècnics actuals 
de la museologia. 
Gràcies per haver-me deixat conèixer tant de prop la història de la vostra família, de les 
col·leccions que heu aconseguit crear i d’haver pogut compartir algunes de les vostres 
inquietuds per aconseguir el que avui és aquest museu: un museu obert al públic que 
transmet coneixements a partir de la tradició i l’art. 
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Els museus i el patrimoni local
Escrit de Joan Gallisà Soms. Arqueòleg i director del Museu Municipal Castell (MMUC) 

Quan parlem de museus, hem de tenir molt clar que la seva raó de 
ser es basa en la funció de transmissió de coneixement i d’assegurar 
que les seves col·leccions són i seran traspassades a futures 
generacions. Tal com diu l’Agustí Alcoberro: “Els museus dels segle 
XXI són sistemes vius: centres de conservació i catalogació de 
patrimoni, certament, però també espais de recerca, de difusió, de 
creació i d’aprenentatge”. Si a aquest fet, hi sumem que la cultura 
forma part de l’ADN català, a gairebé tots els racons del territori hi 
ha un museu per visitar. Alguns atrauen visitants de tots els racons 

del planeta per contemplar la millor col·lecció de pintura mural romànica del món, gaudir 
de la mirada més detallada i personal de l’obra d’alguns artistes... però, tanmateix, al 
país també hi ha altres tipus de museus. 
Conservar i recrear la cultura popular, la quotidiana, és l’objectiu de petits museus de 
temàtica molt variada. 

L’activitat del museu està marcada per l’estreta vinculació que hi ha entre les col·leccions 
que conserva i els serveis que ofereix. En el cas dels museus locals, l’ecosistema cultural i 
natural és l’objecte a investigar, conservar i difondre; i els serveis que ha d’oferir són tan 
complexos o més que la comunitat a la qual serveixen. Aquests equipaments es defineixen 
i se singularitzen per la proximitat i la implicació en el seu medi cultural i natural, per la 
vocació d’ús comunitari basat en la participació ciutadana, i pel tractament integral dels 
béns patrimonials d’un espai determinat, allò que s’anomena “el museu sense murs”: 
l’exposició com a síntesi o preàmbul del veritable museu territori, on cultura, entorn 
natural i planificació territorial estan íntimament relacionats (Dossier de Patrimoni 
Cultural – monogràfic número 9 – Diputació de Barcelona). 

En aquest cas concret, el MMUC té la missió d’explicar i de documentar el patrimoni 
històric i cultural de Rubí i divulgar-lo entre els visitants. Aquest esforç de divulgació 
s’orienta vers l’objectiu últim d’acostar el Museu a la societat, treballant estratègies que 
permetin aconseguir els objectius de comunicació i educació que té encomanats. 

L’exposició permanent: “Rubí. L’evolució d’un poble”, inaugurada el desembre de 2009, 
és un recorregut historicoarqueològic de la història del poblament a l’àrea que ocupa 
actualment el municipi rubinenc, des de la prehistòria i fins als nostres dies. L’exposició 
consta d’una seixantena de peces, panells multimèdia interactius i de l’apartat “La Mirada 
de l’artista”, on alguns artistes locals han cedit obra original. 

El MMUC és un museu local amb gestió directa de l’Ajuntament de Rubí, integrat dins 
del Servei de Cultura, adherit a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i 
membre de ple dret de l’ICOM (International Council of Museums). 
A més de les funcions ja esmentades de catalogació, conservació i difusió de les seves 
col·leccions, treballa de forma activa en la conservació del patrimoni local de manera 
transversal amb altres serveis municipals. 
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El Museu té representació a la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Rubí, on s’estudia, 
de manera interdisciplinària i col·legiada, cas per cas, qualsevol intervenció en espai/
element protegit en el Catàleg i Pla Especial de Protecció arquitectònic, arqueològic i 
natural de Rubí. 
Aquest catàleg divideix el territori municipal en espais amb potencialitat arqueològica, 
altres amb protecció ambiental i subdivideix els elements arquitectònics segons el seu 
grau de protecció, a més d’incloure els elements de protecció natural, cosa que es el 
converteix en una eina excel·lent per protegir el patrimoni local. Per tant, qualsevol 
atorgament de llicències per obres en els espais protegits està condicionada a un 
seguiment escrupolós de les seves indicacions. 

Així mateix, la millor protecció que un museu pot fer per garantir la conservació del 
patrimoni és facilitar l’educació dels seus visitants en els valors de respecte i amor pels 
elements patrimonials. 

El castell de Rubí (MMUC) i el seu anfiteatre
 Fotografia: Eduard Fernàndez Villatoro
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CAPÍTOL 7
PINZELLADES DE LA HISTÒRIA I LES TRADICIONS DE RUBÍ

Aproximació a la natura fòssil 
Escrit de Pere Bel Cano. Estudiós local

Rubí ocupa la zona geològica anomenada 
depressió del Vallès. Durant l’Oligocè, 37-
25 milions d’anys, Rubí encara estava 
submergit. Per la banda nord-oest, formava 
part de la costa del mar interior català, que 
era principalment tota l’actual Conca de 
l’Ebre, també anomenada Mar Eocènic. I 
per la banda sud-est, quedava situat enmig 
de les desembocadures de dos grans rius 

que procedien de l’anomenat Massís Català-Balear, ja que llavors, el Mediterrani era 
terra emergida. La forta corrent fluvial transportava conglomerats i sorres calcàries 
que actuaven de ciment i aquests sediments són els que van formar la serralada de 
Montserrat i de Sant Llorenç.

La serralada de Collserola emergia del mar des de feia més de 100 milions d’anys i 
d’aquella era pertanyen les roques conegudes popularment “de fetge”, que afloraven en 
diferents llocs de Rubí. Pedra groga, lumaquel·la formada per sedimentació i acumulació 
de closques d’ostreids, mol·luscs, gasteròpodes, restes de coralls i fragments arrodonits 
per l’acció de les onades.

Durant l’Oligocè, el mar interior català es va anar retirant i el Mediterrani es va inundar. 
A causa dels moviments sísmics i de falles, es formà la depressió del Vallès. En el Miocè, 
24 milions d’anys, aquesta depressió formava un gran golf obert al Mediterrani, des de 
Tarragona fins al Besòs; el mar ocupava tot el Penedès-Vallès i, en aquesta depressió, 
hi desembocaven molts rius i torrents que van dipositar-hi abundants argiles, gresos, 
guixos i fòssils. D’aquesta època, es troben uns llims blaus, petites dents de tauró, de 
rajada, de daurada i de cranc marí.

Durant el Miocè, la depressió Penedès-
Vallès va anar emergint i quedaren 
nombroses zones pantanoses i llacunes 
com la de Rubí. En aquesta època, el 
clima era tropical i humit, la pastura 
era abundant, alternaven períodes 
torrencials i de sequera. Gràcies a les 
restes descobertes en l’anomenat Llac 
dels Fòssils, prop de Can Sant Joan, es pot 
saber quina era la vegetació principal. 

Amb més de dotze espècies vegetals, eren avantpassats de falgueres, palmeres, arbustos, 
mimoses, llorers, lleguminoses; i també fauna marina com crancs, peixos, tortugues i un 
llarg etcètera.
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Abundaven diferents espècies dels avantpassats dels elefants. L’any 1925, Joan Roura va 
desenterrar davant de l’edifici Vapor Nou un ullal de mamut corbat que feia 2,15 m de 
llargada. Manuel Cervantes, al llac dels Fòssils, va descobrir un fragment d’húmer d’un 
mastodont.

L’equip de Miquel Crusafont, al torrent de Can Pi de Vilaroch, va trobar un incisiu superior 
de llet, d’un mastodont. A El Papiol, concretament a Can Mas, descobriren una mandíbula 
sencera de Gomfotèrid, d’un metre de llargada. A Can Llobateras, municipi de Barberà del 
Vallès, un Dinotherium que tenia quatre ullals rectes, dos corbats darrere i es diferenciava 
del mamut, que tenia dos ullals corbats davant. També  s’hi localitzaren els rinoceronts 
a Can Calopa. Crusafont va descobrir una mandíbula i costelles d’Acerotherium i restes 
d’un Brachypotherium, rinoceront gran de potes curtes i d’altres restes trobades a Can 
Calopa que foren arrossegades per corrents d’aigua.

A Can Calopa, el mateix equip de Crusafont, també del Miocè, va localitzar restes dels 
avantpassats de les vaques, cérvols, porcs, llebres, genetes, gats, l’Amphicyon −que era 
una espècie de gos− i toixons, fures, rosegadors, serps, cocodrils...
A Can Llobateres, Sabadell i a Can Feu (Sant Quirze), van descobrir, gairebé complets, els 
esquelets d’uns primats fòssils del Miocè, Hispanophitecus Laietanus.

En començar el Quaternari, fa uns dos milions d’anys, Rubí va quedar lliure de les aigües i 
l’historiador local Francesc Margenat va trobar utensilis lítics que demostraren l’ocupació 
humana al municipi en el Plistocè inferior, de l’època de l’home d’Atapuerca.
A Terrassa, al jaciment de Cal Guardiola de fa 1 milió d’anys, van trobar restes de prop de 
cinquanta espècies de mamífers, destacant per ser la millor col·lecció del món amb restes 
d’hipopòtams, hienes gegants, pumes, ossos, panteres, macacos, llops, cavalls, cérvols, 
etc. Es calcula, doncs, que uns 30.000 anys enrere es va produir una glaciació i que canvià 
el clima tropical en més fred.

Esquerra i plana anterior: cargols. Dreta: ammonit. 

Fotografies: Jordi García
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L’església Sant Pere de Rubí. Tresor del patrimoni local
Escrit de Mossèn Joaquim Meseguer García. Rector de la parròquia de Sant Pere i 
arxipreste de Rubí

Abans de venir a Rubí com a rector, ja havia celebrat missa 
alguna vegada a l’església de Sant Pere, quan alguna vegada 
m’havien demanat de venir a fer alguna suplència; aleshores, 
jo era a la veïna població de Sant Quirze del Vallès exercint el 
ministeri pastoral. També hi havia participat en alguna celebració 
penitencial a l’Advent i a la Quaresma a petició de Mn. Manel 
Homar, que llavors n’era el rector. En veure el cartell de l’entrada 
que diu que el temple parroquial data del segle X, vaig pensar 
que es tractava de l’edifici més antic de la ciutat. En efecte, 
documentada per primera vegada l’any 986, l’església de Sant 
Pere sobrepassa els mil anys; pocs edificis de Rubí poden gloriar-
se d’una història tan dilatada. 
Recordo que a la meva infantesa feien a la televisió un programa 
que es titulava Si les pedres parlessin, en el qual, cada setmana, 
un monument o un edifici antic representava explicar una relació 
d’esdeveniments i d’anècdotes succeïdes al seu interior i en la 
seva proximitat. Eren narracions interessants que ens ajudaven a 

conèixer la història a través d’uns documentals fets amb molta imaginació i originalitat. 
Aplicant aquesta idea, per la seva antiguitat, la nostra església de Sant Pere hauria 
pogut ser un d’aquests monuments que ens haurien explicat la vida del Rubí des de l’Edat 
Mitjana fins als nostres dies: ¡cada una de les pedres ens hauria pogut referir molts 
relats! I el campanar que, des de segles, marca el pas del temps de la nostra ciutat, abans 
vila i poble, ha pogut tenir una perspectiva dels esdeveniments des de la posició que li 
dona la seva alçada. 

El primitiu temple preromànic, del qual conservem la façana principal i molts altres 
elements estructurals, va conèixer moltes reformes i després també ampliacions que li 
han donat l’actual fesomia. Cada època ha deixat en la nostra església la seva fesomia. 
L’església de Sant Pere de Rubí té planta de creu llatina, una distribució de la superfície 
molt habitual en els temples catòlics. Al començament, la planta de l’església era més 
reduïda que l’actual, puix que solament ocupava l’àrea del campanar i el que és ara 
la nau central fins arribar al creuer i la cúpula on acabava. Al segle XIX es van fer el 
creuer amb la magnífica cúpula que el corona i que serveix per donar més llum natural 
al temple, el presbiteri actual i la girola que l’envolta, unint per darrere de l’altar major; 
les dues naus laterals són també ja d’aquesta època més tardana. Encara que la seva 
construcció hagi estat recent, curiosament a la nostra diòcesi de Terrassa són poques les 
esglésies que tinguin una cúpula tan vistosa com la nostra.

A la capella del Santíssim podem admirar uns quadres fets en relleu sobre fusta que 
formaven part de l’antic retaule del segle XVII. Podríem examinar cada un dels seus 
detalls i anar-los explicant, però això ens portaria molt temps; ara bé, el que sí podem 
fer és destacar-ne quatre, que són els principals: dos fan referència a la infantesa de 
Jesucrist i els altres dos al martiri de sant Pere, l’apòstol titular de la nostra parròquia i 
patró de Rubí. Els que es refereixen a la infantesa de Jesucrist són la Circumcisió de Jesús i 
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l’Adoració dels Mags; els que ens parlen del martiri de Sant Pere són la cèlebre escena del 
Quo Vadis –en la qual l’apòstol, fugint de la persecució que s’ha desencadenat a Roma 
contra els cristians, es troba amb Jesús, que es dirigeix a la ciutat per morir una altra 
vegada– i la Crucifixió de l’apòstol que, segons la tradició, va ser de cap per avall, perquè 
sant Pere no es considerava digne de morir com va morir el seu Mestre.

Imatge de l’església de Sant Pere de Rubí i a l’esquerra, la casa de Josep Palet.
 Fotografia: Núria Julià

El presbiteri, amb els arcs, imita un absis visigòtic, amb un estil sobri i solemne alhora. 
Un dels elements que més m’agraden és el baldaquí que emmarca l’altar major, que 
confereix d’una gran personalitat a la nostra església parroquial. Val a dir que hi celebro 
la missa i les altres funcions litúrgiques de molt bon grat en un marc tan bonic com 
aquest, un lloc certament inigualable. 

Quantes generacions rubinenques s’han trobat amb Déu en la nostra església parroquial!, 
Quantes persones, vingudes d’altres llocs, han pregat també en el nostre temple! Des de 
fa més de deu segles l’església de Sant Pere és un signe de la presència divina enmig de 
la societat i un far de llum per a Rubí; per això, podem dir que a la nostra ciutat, l’església 
de Sant Pere constitueix un patrimoni doble: material i espiritual. Per això, em dol tant 
que no sempre se li doni el valor que li correspon i que es respecti tan poc. Cada dia veiem 
com els nens que juguen a pilota –tot i que reconec la necessitat d’espais a la nostra 
ciutat perquè els nens puguin jugar– estan contínuament donant cops a les parets del 
temple enmig de la passivitat dels adults i de les autoritats, que no fan respectar com 
caldria el missatge dels senyals que elles mateixes han posat a la plaça i que prohibeixen 
de jugar a pilota en aquest indret. Aquests cops als murs, que ningú no donaria a les 
parets de casa seva, no són gens beneficiosos per al temple parroquial que, per la seva 
antiguitat, hauria de ser com la joia de la corona del nostre patrimoni ciutadà. 
Un patrimoni que convido a tothom a conèixer més a fons i a estimar-lo. 
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El campanar de l’església Sant Pere de Rubí
Escrit de Núria Julià Fosas. Comunicadora

De vegades, passejant pel carrer, observem el vell campanar, 
mirem l’hora i no ens parem a imaginar la història d’aquesta 
construcció. Data de finals del segle XV i, en un principi, s’utilitzava 
de torre de guaita i servia per acollir el rellotge, per beneir la gent 
en dates assenyalades, per alertar de fortes tempestes; en les 
diades festives, s’hi cremava pólvora −una espècie de foguerada− 

i també servia per anunciar les irrupcions d’adversaris com va succeir quan van entrar les 
tropes napoleòniques o un escamot de carlins a Rubí.

Segons una de les nadales de Miquel Rufé, s’explica que hi ha campanes des de l’any 
1628. Segons els arxius i els comptes de la Parròquia de Sant Pere, es pot deduir que el 
campanar es va construir en tres etapes i es va ampliar per fer-lo més alt. L’any 1737, 
es té constància de la primera benedicció de la campana Antònia. L’any 1761 es van 
col·locar la campana gran (Bàrbara) i la petita (Maria); i quatre anys més tard, es van 
trencar i se substituïren de nou.
Segueixen les benediccions l’any 1844 amb la campana major (Maria de la Concepció) 
i es fan tres campanes petites més: Maria, Rosa i Cecília. Segons l’arxiu parroquial, hi 
ha constància que l’any 1846 es van comprar campanes noves: Sebastiana, Dolors i 
Joaquima (una de mitjana i l’altra per al rellotge), tot i que es desconeix si les anteriors es 
van substituir; en tot cas, hi hauria sis campanes i l’any 1903 i, segons escrits de recerca 
del senyor Miquel Rufé, es reforçà la campana gran.

L’última obra data de l’any 1939 i es va modificar el cim per acabar-lo en forma de 
merlets, tal com es pot veure actualment. Tot i que la poca informació de què es disposa, 
el campanar és un element adossat a l’església amb posterioritat que no s’ha estudiat 
acuradament, ja que mostra més interès la façana d’època visigòtica i preromànica. 
L’any 1860 la família Xercavins va pagar les campanes que toquen l’hora del rellotge: una 
que toca els quarts i l’altra, les hores, i que estan col·locades a la cúspide del campanar.   

Totes les campanes –cinc en total– toquen juntes els dissabtes i diumenges anunciant la 
festa i per Pasqua i Nadal o d’altres dies importants en la vida religiosa.
La Maria –la campana 1– és la més gran i pesa 460 kg i equival a la nota musical Fa; la 
Mare de Déu de Montserrat –la campana 2– pesa 280 kg i equival al Si-3#; la Carme –la 
campana 3– pesa 250 kg  i equival al La#; Sant Pere –la campana 4– pesa 195 kg i és la 
nota Do#,  i l’Àngels –la campana 5– pesa 70 kg i equival a un Sol#. 

No totes les campanes porten nom femení. La campana 4 havia de batejar-se amb el 
nom de Petra, però es va optar per Sant Pere, en honor a la parròquia. Aquesta campana 
i la campana 2 es van fabricar a Sevrier (França), es van penjar la vigília de Sant Pere del 
1993. Porten una llegenda escrita: “Per la veu d’aquesta campana/ la comunitat cristiana 
es reuneix/ per celebrar els sants misteris/ des del 29 de juny de 1993/ diada de Sant Pere 
i Festa Major/ essent rector Mossèn Joaquim Rius Adell”.
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Temps enrere, les campanes eren una font important de comunicació; la gent reconeixia 
pel to, la intensitat i el repic si tocaven a missa, a morts, a casament, a festa... i aquest 
complicat però tradicional costum s’ha anat perdent amb els anys. La feina del campaner 
era més complicada que el sol fet de tocar les campanes, ja que també s’encarregava de 
cuidar l’hort de la parròquia, anar al bisbat a fer encàrrecs, participar en la preparació 
de les misses i, curiosament, enterrar els morts. 

               Logo i taller de l’empresa que va fabricar les campanes de l’església Sant Pere de Rubí 
Fotografies: autoria desconeguda. Arxiu Parròquia de Sant Pere de Rubí

Cap al 1832, el senyor Josep Comellas Pujol va ser un dels primers campaners i va 
ensenyar l’ofici al seu fill Seber Comellas Tort –una família que va prestar setanta anys 
de servei al campanar i a la rectoria– i que va traslladar aquesta bonica tradició del repic 
de campanes al senyor Francisco Badia Juncà, a qui agradava la música i de qui diuen 
que fou el millor campaner que hi va haver perquè, de vegades, inventava sons molt 
particulars. Ell va treballar des de 1902 fins al 1966 i traspassà l’antic ofici al senyor Josep 
Comellas Farrés fins que es van motoritzar l’any 1993. Des d’aleshores, es controlen a 
través d’un programa electrònic instal·lat a la sagristia.

Miquel Rufé Majó
(Rubí 1921 - 2003)

Regidor, tinent d’alcaldia i alcalde de Rubí durant el 
1962, coincidint amb la tràgica rierada. Fundador 
i president del Cercle Filatèlic i Numismàtic local, 
conservador del Museu, membre del Consell Executiu 
del Mil·lenari (1985-1987) i autor de nombroses 
publicacions sobre la història de Rubí, va col·laborar 
també en diferents publicacions locals i comarcals.
Fotografia: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)
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La importància de les entitats en la cultura local
Escrit de Jorge García Castro, president de l’Hermandad Rociera de Rubí

La Hermandad se creó entre otras cosas, para aportar su granito 
de arena a la agenda cultural de nuestra ciudad en especial y de 
otras, siempre y cuando lo solicitaran, con el objetivo de fomentar 
o colaborar en actos religiosos y solidarios.
Para nosotros, es importante que las diferentes culturas de todo 
tipo y religión se hagan sentir, y cada una de ellas muestre y 
reivindique sus tradiciones y legados.

Destacar el hecho que desde las entidades se luche en la 
organización de actos para la ciudadanía, ya que en Rubí tenemos la suerte de tener 
gran variedad de espacios públicos donde mostrarlas para el disfrute de todos. También 
queremos poner de manifiesto la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Rubí, 
abierto a los proyectos culturales que se le presentan, así como en la petición de las 
infraestructuras que puedan necesitarse. Nuestra entidad, además, cuenta con el apoyo 
de la familia Vallhonrat para la realización de nuestras actividades y especialmente, la 
del Pesebre Viviente, una de las más importantes.

Imatge de la representació del Pessebre Vivent
Fotografia: Arxiu Hermandad Rociera de Rubí

Fue por casualidad, cuando el señor Vallhonrat perdió a su perro y lo estaba buscando, 
que me crucé en su camino y hablamos del pesebre y del espacio del jardín del Museu 
para que se pudiera organizar de forma gratuita y abierta a todos, aunque sonara a 
disparate. Nos pareció una idea fantástica a los dos y este hecho llevó a mirar espacios 
para ver cómo organizaríamos cada cuadro navideño.
Seguidamente, se buscaron materiales y telas para crear el vestuario de los personajes de 
la época con muchas personas implicadas que ayudaron activamente hasta que, llegado 
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el día, se instaló en el jardín la decoración con la aprobación y el apoyo incondicional de 
la familia.
El primer año fue un éxito y, aunque algunos días llovió; el segundo superó las expectativas, 
y el tercero fue un orgullo para todos los participantes porque vino multitud de visitantes. 
Y cada año, intentamos crear algún escenario nuevo y confeccionar más ropa.

En las representaciones suenan villancicos en muchos idiomas y también se han hecho 
representaciones de villancicos cantados en directo por el coro de la Hermandad Rociera. 
Por lo tanto, solo tenemos palabras de agradecimiento y aprecio hacia la familia 
Vallhonrat por soportarnos año tras año, aunque sabemos que con esta colaboración 
conjunta hemos hecho felices a muchas personas, entre ellas, a niños y niñas que nos 
visitan por estas fechas tan señaladas.
Y es que la cultura sin esfuerzo moriría, porque una ciudad sin entidades culturales que 
trabajen, es como un jardín sin flores.

Fer pessebres: tradició centenària a Rubí
Escrit de Núria Julià Fosas

La ciutat de Rubí compta amb més de cent anys de tradició 
pessebrística, impulsada l’any 1917 per mossèn Josep 
Guardiet, que va tenir la idea de convocar un concurs de 
pessebres que va acabar esdevenint en un fet popular i 
continuat. 
El 1926 es va crear l’Associació Amics del Pessebre i en la 
dècada dels quaranta, el pare Basili va difondre l’activitat en 
el llibre “L’art pessebrístic”.
 

El 1951 va néixer l’Associació de Pessebristes de Rubí per donar continuïtat al concurs i 
apropar l’art de fer pessebres a la ciutadania.
L’entitat la formen més de cinquanta persones que dos mesos abans de les festes 
nadalenques treballen de valent en el disseny i en la confecció de figures i paisatges, per 
presentar diorames meravellosos, fets amb tot tipus de materials i que agraden a grans 
i petits.

Des de 1979, l’entitat exposa els seus diorames a l’Espai Expositiu Aula Cultural, una de 
les activitats més visitades durant les festes perquè aplega tradició i modernitat.

El Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí ha volgut retre un petit homenatge a aquestes 
persones que també col·leccionen les figures dels pessebres, amb la publicació de l’auca 
creada l’any 1979.
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Imatge de l’auca publicada al Butlletí del GCMR, cedida per l’Associació de Pessebristes de Rubí
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El pessebre dins del col·leccionisme
Escrit de Ferran Manau i Graupera. Genealogista

Pel desembre de 1979, com gairebé tots els anys, vaig 
anar a visitar la fira de Santa Llúcia que se celebra davant 
de la catedral de Barcelona. Aquell any, va ser l’inici de 
la compra del primer quadre de la Nativitat, de Daniel 
José i començar una col·lecció de figures que trenta 
anys després ja sumaven més de cent seixanta peces de 
diferents autors. Però el meu neguit no acabava aquí i cap 
a l’any 2005, ja establert a Rubí, descobreixo a cal Gaju 
de la plaça de l’Aurora (actualment plaça de Clavé), una 

capsa amb figures que no eren altra cosa que les restes del pessebre de Soledad Marcet 
i Claveri. Les vaig reconèixer que eren, pels anys que tenien, de Martí Castells i Martí; 
les vaig portar a restaurar i certificar als actuals germans Castells perquè confirmessin 
que eren del seu avi, com així va ser. A partir d’aquest moment, vaig iniciar una nova 
col·lecció que anomeno “Gaju-Manau de Rubí”, i en què hi ha representacions de tot el 
món. Confesso que tinc especial predilecció pel quadre de Ruanda, pels mitjans amb què 
està confeccionat, la riquesa ornamental d’un dels conjunts de la Provença, l’evocació del 
quadre medieval de Noruega i el quadre del naixement amb indumentària catalana de 
Carlos Delgado.

         Esquerra: pessebre de Mendoza (Argentina), de terracota pintada
Dreta: pessebre fet de fulla de palma assecada, de Ruanda. Fotografies: Núria Julià

Provinent d’Itàlia en el segle XVIII, entra a les cases catalanes la tradició de fer el 
pessebre. En un inici, les figures eren de cera i llur duració era efímera, només servien 
com a decoració de les Festes de Nadal, però amb el temps, ceramistes, terrissaires i 
artistes començaren a fer reproduccions en terracota dels personatges que es contaven 
en els Sants Evangelis. Els models de figures de finals dels segle XVIII, de tot el segle 
XIX fins entrat el segle XX, representaven l’imaginari català, quins personatges eren els 
mateixos pagesos catalans que anaven a adorar el Nen Jesús. 
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Això va donar peu que molts dels quadres i dels personatges que apareixen en un pessebre 
podien tenir nom, com ara Sant Josep, la Mare de Déu, el Nen Jesús i el bou i la mula en 
el quadre del naixement; continuaren amb els pastors de l’anunciata, o anunciació, que 
són quatre i un àngel, o en Manelic i la Samaritana i, finalment, apareixen els tres Reis, 
generalment amb molts presents i una vestimenta prou lluïda. Cap als anys de 1920, 
es posa de moda fer les figures amb vestimentes hebraiques, inspirades en la forma de 
vestir de Terra Santa; aquesta moda es manté fins a l’actualitat, però a finals del segle XX 
es torna a introduir l’atavisme català en el nostre pessebre.

         Esquerra: Xile Austral. Terracota pintada. Dreta: Ètnia Maputxe (Argentina), de terracota pintada i teixit. 
Segona fila, pessebre de Tucumán (Argentina), de terracota pintada.

Fotografies: Núria Julià

La col·lecció de naixements “Gaju-Manau de Rubí” disposa de més d’un centenar de 
reproduccions, en què no manquen autors catalans, com les d’en Martí Castells i Martí, 
datades el 1930, de terracota pintada amb un estil molt personalitzat que mantingueren 
fins els seus nets; Montserrat Ribes hi és present amb un conjunt del naixement tot 
treballat en pols de resina ceràmica. També remarcarem el naixement de vestimenta 
catalana fet per Carlos Delgado i un d’escena de pescadors, de Carme Carbó, professora 
de tècniques pessebristes que va impartir classe a l’Associació Pessebrista de Rubí durant 
un temps. 

El País Valencià hi és representat amb un petit quadre de ceràmica i les Balears per 
un quadre complet del naixement amb l’adoració dels Reis. Continuant el recorregut 
per la vella Europa, podem gaudir de pessebres de tres regions pessebristes de França 
per excel·lència: la Bretanya, amb un naixement de terracota; la Provença, amb dues 
representacions, una d’elles de terracota vestida; i l’Alsàcia, amb un naixement monolític 
També Alemanya i Anglaterra col·laboren en l’actiu de la col·lecció, amb diversos quadres 
de fusta. El quadre que representa Noruega està format pels Reis adorant, tot fet amb 
pasta de fusta de bedoll pintada; i Suècia representa el naixement amb una escultura, 
monolítica.
Són molts els països del món que tenen representació de la Nativitat i, generalment, 
s’identifiquen amb la seva vestimenta i amb la matèria primera que és al seu abast i que 
usen. Palestina, amb una indumentària hebrea, com no podia ser d’altra manera, utilitza 
la fusta d’olivera i Grècia ens mostra un quadre amb una fina làmina d’argent amb icones 
ortodoxes i la Itàlia de Nàpols ho fa amb figures populars una mica grotesques, però molt 
divertides. L’Amèrica Central i la del Sud coincideixen en la confecció en terrissa, però les 



310

indumentàries són altament andines. El bou i la mula desapareixen i se substitueixen per 
llames i els pastors acostumen a ser músics que festegen l’arribada del Nounat. 
Al Brasil, els animalons són feres de la selva amazònica i a l’Argentina les figures són 
una mena de campana amb batall; els pobles argentins de la serralada andina mostren 
les seves espectaculars miniatures acolorides amb les indumentàries de les robes que 
vesteixen pels Andes. El Perú ens mostra el pessebre en el característic tríptic d’Amèrica 
Llatina o fet dins d’una carabassa buidada i assecada; i Colòmbia acostuma a fer servir 
una portalada d’una església o catedral, amb dos campanars i les figures de porcellana.

   Esquerra: pessebre de Buenos Aires (Argentina), de terracota pintada. Autor: Ricardo Castro
Dreta: Reis fets de fusta de bedoll pintada (Noruega). Autor: Hennig Engelsen

Fotografies: Ferran Manau

No voldria acabar la presentació de la col·lecció “Gaju-Manau de Rubí” sense el quadre 
de la Nativitat, de Ruanda, fet tot de fulles de palma assecades. Quan he fet servir 
l’expressió fet tot, em referia a la seva totalitat, la cova i les figures, fins al punt que no 
podem distingir si hi ha tres pastors o tres Reis adorant. Etiòpia ens mostra un panell 
amb quatre gallines al capdamunt mirant la Nativitat; i Kenya ha fet el quadre en una 
pedra plana repujada. 
Indonèsia ens presenta un quadre amb figures soltes amb els tres Reis adorant i sense 
el bou ni la mula, molt ben pintades, amb la vestimenta local i els trets facials propis del 
país. Myanmar (antiga Birmània) ens presenta una mena d’estoig de fusta en forma de 
peix amb uns forats per a cadascuna de les figures del pessebre; i Vietnam s’incorpora a 
la col·lecció amb les figures de Sant Josep i la Mare de Déu amb el nadó als braços, fets 
en pasta de paper reciclat.

La descripció que s’ha fet de la col·lecció no és tot el que hi ha. No s’ha parlat de Mèxic, 
ni de l’Uruguai, ni d’Hongria com tampoc de Xile i l’Illa de Pasqua, ni de Rússia, Estònia, 
República Txeca o Olot, però el que sí volem significar és la importància d’àmbit mundial 
de la Nativitat i, com a Catalunya, es tingui la creença que hom hagi escollit, el naixement 
del Nen Jesús és una tradició per a uns i una religió per a altres. En qualsevol cas, sí que 
es tracta d’un esdeveniment que es repeteix any rere any i que hom ho celebra.
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Cinquanta anys dels gegants de Rubí
Escrit de Joan-Miquel Merino Jiménez. Responsable de l’Arxiu i Biblioteca de la Colla de 
Geganters de Rubí

Quan aparegui a la llum aquest llibre dedicat al Museu 
Etnogràfic Vallhonrat, ens trobarem a les portes d’un aniversari 
gegantí, quan el proper any 2021, els gegants rubinencs, el Roc i 
la Paula, commemorin el seu cinquantè aniversari (1971-2021). 
Ells també han estat fidels partícips de l’evolució cultural de la 
nostra ciutat. Han sigut un testimoni etnogràfic viu que ha anat 
evolucionant al llarg dels anys, i que avui formen part de la vida 
social i cultural rubinenca, com a ambaixadors culturals de la 
nostra ciutat.

Els actuals gegants, que substituïren els estrenats a l’any 1956, 
van fer la seva aparició pels carrers de la vila el dia de Sant Pere 
de l’any 1971 per presentar-se a la ciutadania. Es van comprar 
a la casa barcelonina d’El Ingenio, i ens arribaren amb la 
indumentària pròpia de reis i els seus complements, cosa que 
oferia imatge representativa dels anomenats Reis Catòlics.

  “El Gegant i la Geganta,                        El Gegant, de Rei vestit,
  la Geganta i el Gegant                         de Reina va la Geganta.
  de parella per la Vila                            Ell tot rígid, presumit:
  van cofois, tot passejant.                     Ella fa un goig que encanta”. (1)

Però la seva existència com a reis fou de curta volada. El 23 de setembre de 1977 realitzaren 
la seva darrera sortida per participar a les festes de la Mercè de Barcelona. Eren temps de 
canvis polítics i, segurament influenciats per aquesta situació, el cert és que els gegants 
restaren oblidats enmig del desgavell politicosocial que es vivia en aquells moments per 
tal de refer i organitzar amb cara i ulls les diferents administracions, després d’haver 
sortit de la dictadura franquista i la democràcia tractava de fiançar-se. Mentrestant els 
gegants reis restaren arraconats a diverses dependències municipals, i no fou fins a l’any 
1983, que es decidí recuperar-los.

La nova situació política n’influencià la recuperació i, per aquest motiu, s’apostà per 
reconvertir-los amb la fesomia que tenen actualment, la d’una parella de catalans 
benestants vestits de ball de gala, a imitació dels burgesos de casa nostra de finals del 
segle XIX. I així el 27 de juny de 1984, durant el pregó de la Festa Major, es presentaren 
novament, moment en què foren rebatejats amb els noms de Roc i Paula. Des d’aleshores 
ençà, mai han deixat de ser presents a la Festa Major, i des del 1987 són duts per la Colla 
de Geganters de Rubí. A casa nostra, els podem veure passejant o ballant, no només per 
Sant Pere, sinó també a la Festa dels Xatos, i a la Festa Major petita de Sant Roc. Des 
del 1987, ballen a l’interior de l’església de Sant Pere, durant l’ofici solemne en honor 
al sant patró de la població, on actualment interpreten la Muixeranga de Rubí, amb 
l’acompanyament musical dels grallers i gralleres de la colla.

(1)Estrofes extretes del poema “Homenatge als Gegants de Rubí”, escrit per M. Rich, i 
publicat en el setmanari Rubricata, a la seva edició del dia 24/12/1972
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En aquesta nova etapa, els gegants anaren evolucionant com la mateixa ciutat, així 
com també la família gegantera s’ha anat ampliant durant els anys. El 1996 naixia 
la gegantona Laia, filla del Roc i la Paula, i deu anys més tard (2006), el seu germà el 
gegantó Galderic, i finalment l’any 2018, feia la seva aparició el gegantet Orelletes, una 
guineu, que la duen els més menuts de la colla. 

Avui dia, la tradició gegantera rubinenca s’ha ampliat a d’altres sectors, així trobem 
gegants i gegantons a diferents barris, escoles, entitats, i alguns de particulars, quan a 
l’any 1971, només disposàvem d’una sola parella, demostrant que la tradició gegantera 
ha arrelat a la nostra població.

Els gegants més que mai són un senyal d’identitat de la comunitat a la qual pertanyen, 
mantingut i alimentat per la voluntat del poble i de les pròpies colles geganteres, i hem de 
ser conscients de la vàlua patrimonial de les peces i del seu valor etnològic. En qualsevol 
cas, tot això significa un moviment humà molt important, i d’una dimensió territorial 
espectacular, d’una forma de fer país, i una garantia de la pervivència de les nostres 
tradicions.

Confiem, que l’any 2021, sigui un gran any per la història de la tradició gegantera rubinenca, 
en commemorar el 50è aniversari dels nostres estimats entremesos, patrimoni local, del 
que esperem puguin continuar gaudint les generacions venidores, i que comparteixin 
aquesta evolució amb el Museu.

Els gegants de Rubí. 
Fotografies: Josep M. Roset i Joan-Miquel Merino. Arxiu Colla de Geganters de Rubí
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Història de la Fundació del Museu de Rubí
Escrit de Jordi Vilalta Martínez
Estudiós local i membre del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí

La Fundació Museu-Biblioteca de Rubí va néixer l’any 1988 per 
donar continuïtat al Patronat del Museu-Biblioteca de Rubí, 
creada per voluntat del Dr. Guardiet, rector de la parròquia de 
Sant Pere de Rubí i impulsor del Museu des de 1924, que durant 
anys va comptar amb la inestimable col·laboració d’en Remigi 
Brustenga Roig, Josep Colomer Fortino i Pere Vallhonrat Brau, 
Josep Serra, Pare Basili de Rubí, Joan Roura, Josep Vilanova, 
Mossen Antòn Malatf, Joan Baptista Baró entre d’altres.

El Patronat del Museu estava integrat pels primers col·laboradors d’aquesta institució, 
el primer conservador, Josep Serra Rosselló, i un bibliotecari, amb la finalitat de recollir, 
guardar i exposar peces i objectes notables per la seva antiguitat, qualitat artística, 
científica o històrica i contribuir a l’enaltiment de les lletres, de les arts i la cultura en 
l’àmbit local i comarcal, en benefici dels rubinencs i de la ciutadania en general, per la 
qual cosa estarà obert al públic els dies i hores assenyalats. Així doncs, des de 1930, 
el Patronat de la fundació té com a objectiu la custòdia dels fons museístics i des del 
malaurat 1982, en què el Museu de Rubí va tancar les seves portes, ha continuat vetllant 
per assolir aquesta tasca. De tal manera que, als primers anys del segle XXI, mitjançant 
un conveni establert amb l’Ajuntament de Rubí l’any 2009, es van restaurar peces de gran 
interès, especialment les relacionades amb l’art religiós i l’etnogràfic.
També ha organitzat exposicions com la que es va dedicar precisament a l’art religiós local 
i on es presentaren diverses peces restaurades i exposicions dedicades al 90è aniversari 
del Museu de Rubí, que van tenir lloc a l’Auditori Vallhonrat i al Casal Popular. Aquestes 
últimes van comptar amb la col·laboració del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí 
(GCMR) i del Centre d’Estudis Rubinencs (CER).

Cal destacar també l’edició d’un llibre que recollia les nadales i altres escrits que en 
Miquel Rufé, conservador del Museu després d’en Serra, elaborava cada Nadal i que 
tractaven de detalls de la història de Rubí, relacionades amb el món etnogràfic i religiós.

Actualment, la finalitat principal de la Fundació és la de lluitar per tornar a obrir el Museu 
de Rubí a través d’un projecte de construcció del nou museu als horts de la rectoria amb 
l’accés als vianants per la plaça del Dr. Guardiet.
Mossèn Joaquim Meseguer presideix l’entitat i en Francesc Xavier Arís n’és el secretari.

Doctor Josep Guardiet Pujol
(Manlleu, 1879 - 1936)

Sacerdot de la parròquia de Rubí. Fundador del Museu de Rubí 
l’any 1924 i creador de moltes seccions culturals com l’escola 
Montserrat, el Casal Popular, la biblioteca del Museu, el Setmanari 
Endavant o l’Esbart Dansaire de Rubí. Morí afusellat a la carretera 
de l’Arrabassada i fou beatificat. Foto: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)
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Centre d’Estudis Rubinencs
Escrit de Jordi Vilalta Martínez
Estudiós local i membre del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí

Ja des de la creació del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, es tenia la intenció 
que l’entitat també es configurés com a centre d’estudis locals, a banda de treballar 
conjuntament amb el Museu.

L’any 1986, amb motiu de la celebració del Mil·lenari, va començar una dinàmica que 
va culminar l’any 1988, amb la signatura a l’Ateneu Municipal de l’acta fundacional del 
Centre d’Estudis Rubinencs. El president de la nova entitat fou Joan Miquel Merino i el 
vicepresident, Francesc Xavier Arís Puiggrós amb Isidre Rubio com a secretari.

Les principals activitats per dur a terme al Centre foren la proposta de creació d’un arxiu 
municipal de caire històric, l’edició d’un catàleg d’elements arqueològics i geològics i 
l’adequació de la bandera i l’escut de la ciutat de Rubí. A partir de 1992, l’entitat va 
entrar en decadència i, un any més tard, cessà les activitats, tot i que no es va dissoldre 
oficialment.

Va confiar la documentació al Grup de Col·laboradors que, des de 2001, es va anomenar 
GCMR-CER, tal com constava en les portades del Butlletí d’aquella època. Finalment, el 
2007, el Grup va començar a gestionar la revitalització de l’entitat que va fer efectiva el 
9 de novembre de 2010 en un acte que va tenir lloc a l’Auditori de la Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler, on actualment hi té la seu, anomenada Oficina del Museu.
A partir d’aquesta data, les dues entitats caminen de la mà. Si bé el Grup té com a objectiu 
bàsic la col·laboració amb el Museu de Rubí i la lluita per reobrir-lo establint negociacions 
amb la resta d’entitats i l’Administració Pública. El Centre d’Estudis fa tot el possible per 
organitzar activitats que tenen com a eix bàsic la història de Rubí i el seu patrimoni.
 
Presidit per Jordi Vilalta i comptant amb Francesc Xavier Arís com a secretari, les activitats 
principals de l’entitat passen per destacar els cursos d’història general de Rubí, els 
enigmes de la història, el cicle de conferències Revolucionaris i el lliurament de guardons 
a investigadors i estudiosos destacats a la ciutat. 
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Ressenya del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí
Escrit de Jordi Vilalta Martínez
Estudiós local i membre del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí

El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí va néixer oficialment l’any 1980, tot i que 
feia anys que es gestava en les ments de persones com Francesc Margenat o Pere Roura, 
vocals del Patronat del Museu-Biblioteca de Rubí, amb la idea de divulgar el fons del 
Museu a la ciutadania i captar gent que volgués col·laborar en la investigació de la 
història de Rubí i en la preservació del patrimoni.
Margenat i Roura, ajudats per altres persones interessades com en Màrius Casanovas, 
Pere Bel o Francesc Xavier Arís, entre d’altres, van organitzar l’exposició i conferència 
“Rubí, 2200 anys d’antiguitat” l’any 1980 i que fou el punt de partida de l’esclat d’activitats 
que conformaria la trajectòria d’aquesta entitat.

Es va començar a redactar un reglament, ja que la nova entitat era una secció autònoma 
del Patronat del Museu de Rubí i no es legalitzaria definitivament fins al 1995. El lloc 
de reunions durant els matins dels diumenges era una sala ubicada a l’actual Arxiu 
Parroquial, a l’últim pis de l’edifici de la rectoria de Sant Pere de Rubí. Al llarg del temps, 
l’entitat va anar ocupant diferents espais, entre quals, hi havia un local situat al Centre 
Cívic de Can Fatjó i, posteriorment, es va instal·lar en un altre situat dins les Escoles 
Evangèliques. Avui dia, el grup no compta amb cap local propi i fa les reunions a l’Ateneu 
Municipal.

El 1981 va aparèixer el primer número del Butlletí, òrgan d’expressió del grup i lloc de 
recollida de les investigacions sobre història local per part dels socis de l’entitat i de 
persones alienes versades en la matèria. Actualment, té una tirada semestral i és la 
publicació principal rubinenca pel que fa a temes d’història i patrimoni.
Al llarg de tots aquests anys, també s’han organitzat moltes exposicions. La primera 
sobre l’epigrafia romana de Rubí o d’altres com: “El Rubí del segle XIX”, “La Guerra Civil”, 
“Les vies romanes”, “L’art romànic” fins a culminar en les grans exposicions realitzades 
el 2014, juntament amb la Fundació Museu-Biblioteca de Rubí i el Centre d’Estudis 
Rubinencs, per commemorar els noranta anys de creació del Museu.

No hem de passar per alt les ja tradicionals parades de Festa Major, abans dedicades 
a mostrar oficis tradicionals i darrerament, basades en aniversaris d’esdeveniments 
que han marcat la història de la ciutat com: l’arribada del tren o els quaranta anys de 
les primeres eleccions democràtiques, entre d’altres. Les xerrades i conferències també 
han tingut un paper destacat i amb caire mensual, així com l’organització de sortides a 
diferents indrets de Catalunya i de Rubí, dins del programa “Conèixer Catalunya”.

El Grup de Col·laboradors, presidit per Francesc Margenat i amb en Francesc Xavier Arís 
com a secretari, a banda de tenir una estreta vinculació amb el CER i la Fundació Museu-
Biblioteca de Rubí, manté relacions amb d’altres institucions i entitats amb la participació 
activa d’activitats com: la caminada nocturna o les passejades literàries.
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Cal Ferrer de Tall
Escrit de Ton Pons Abeyà. Enginyer de camins, canals i ports

La definició que fa el diccionari és: “ferrer que fa coltells i altres eines 
de tall.
Coltells: 1. Instrument que consisteix en una fulla d’acer relativament 
curta, amb un sol tall i amb un mànec de fusta i ganivet. 2. Eina 
consistent generalment en una fulla d’acer amb un mànec o dos, usada 
en diversos oficis.”
Aquest ofici, i origen del malnom “Cal Ferrer de tall”, és el que va iniciar 
Antoni Pons Guilella, provinent de Prades de la Molsosa, prop de Calaf, 

en el segle XIX, tal com ens remet la documentació. Concretament, a la fundació del taller 
l’any 1885 al carrer de Mossèn Cinto (carrer de l’Església).

Casat amb Concepció Roca, van tenir dos fills que continuaren l’activitat de construcció 
de paletes, paletins i tallants i, fins i tot, ampliant-la amb una ferreteria que ja funcionava 
l’any 1928. Dos anys més tard, el taller es traslladà al carrer de Narcís Menard, 6 (antic 
carrer de Fermí i Galán) i el 1941, canviant la ubicació definitiva al carrer de Maximí 
Fornés, 66 de Rubí.

Josep Pons Roca, casat amb Mercè Roura Querol, van tenir dos fills, en Josep i l’Antoni, que 
continuaren amb l’ofici, modernitzant i ampliant el negoci amb l’activitat de caldereria i, 
finalment, Antoni Pons Roura, casat amb Montserrat Abeyà Catasús, i pares de tres fills 
més: l’Antoni, l’Olga i la Mercè, que van continuar l’activitat fins que va tancar portes 
l’any 1992.

Targeta de presentació del negoci d’Antoni Pons. 
Dreta: Josep Pons Roca i Mercè Roura Querol

Fotografia: autoria desconeguda. Cedida per família Pons Abeyà
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Un repàs de la fotografia a Rubí
Escrit de Pilar Marroyo Llorente. Infermera i membre del Grup Fotogràfic El Gra i de 
Manel Miras Mas. Informàtic

La millora del nivell de vida i el desenvolupament tecnològic 
van permetre que a mitjan segle passat la càmera 
fotogràfica deixés de ser un artefacte només a l’abast de 
professionals i dels sectors benestants, per la qual cosa va 
esdevenir un objecte de consum accessible. L’interès per la 
fotografia va créixer ràpidament, no només per registrar 
els esdeveniments familiars i socials, sinó també com a 
forma d’art. Es formaren agrupacions fotogràfiques arreu 

del país i, en aquest ambient, va sorgir, el 1966, el Grup Fotogràfic El Gra, com una secció 
del Centre Excursionista de Rubí, ja que la situació política del moment dificultava la 
creació de noves entitats. 

Fundat per Francesc Fossas, Josep M. Roset, Alfred Grau, Joan Vila, Salvador Roset, Joan 
Rius, Josep Farrés, Ignasi Marroyo, Pilar Amicó, Martí Chaguaced i Ramona Aguilera, 
entre d’altres, van iniciar activitats com el trofeu El Gra l’any 1967, que fou el primer 
concurs d’aquestes característiques que es va convocar a l’Estat espanyol. El certamen va 
arribar a la tercera edició el 1970 i, posteriorment, el grup va deixar d’estar en actiu. Tres 
anys més tard, el 1973, persones vinculades amb l’Ignasi Marroyo van contactar amb 
companys del grup de fotografia de l’SJR de la Cooperativa La Rubinense, entre els quals 
hi havia en Ferran Pérez, Jaume Roura, Joan Oller i juntament amb Ramon Pallarols, Pep 
Adelantado i Juli Sánchez, que van donar el primer pas per reiniciar les activitats d’El Gra 
i potenciar la fotografia i apropar-la a la ciutadania.
El 1979 El Gra s’incorporà a la junta d’organització de les activitats de Festa Major 
inaugurant la mostra Fotografia Viva, un reportatge diari dels millors moments de la 
festa.

La implicació amb els esdeveniments de la ciutat va tenir un dels seus exponents més 
clars l’any 1986, quan Rubí celebrà el seu mil·lenari, organitzant la Festa de la Fotografia 
en el marc modernista de l’escola Ribas. El 2001 s’ubicà a l’edifici de l’Antiga Estació per 
poder treballar i seguir fent realitat projectes emblemàtics com la publicació del llibre 
Rubinencs del Segle XX, 4 Miscel·lànies Rubinenques i Motius de Rubí. Però el temps i les 
noves tecnologies cobraven més protagonisme i l’entitat va signar, el 2009, un conveni 
amb l’Ajuntament de Rubí per tal d’habilitar una aula digital per al tractament d’imatges 
per part de la ciutadania de manera gratuïta.

El Gra, amb més de cinquanta anys d’activitat impulsada per molts rubinencs, sempre 
ha seguit sumant amb nous projectes per cohesionar els socis a fer un treball de 
divulgació com: els cursos de coneixement fotogràfic, els monogràfic tècnics, les sortides 
fotogràfiques i l’activitat mensual “Explica’ns el teu rotllo”.

Però també cal destacar fotògrafs i arxius locals prou importants que durant dècades 
han immortalitzat diferents àmbits locals per preservar i mantenir viva la història d’una 
ciutat mil·lenària, com per exemple: el Bonell i el Vilardell, que fotografiaven les famílies; 
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el Bohigas, que feia casaments i festes familiars; Enric Monté i Joan Bailés, que feien 
reportatges a l’Esbart Dansaire de Rubí; Manel Miras, president del Grup Fotogràfic El 
Gra; Juli Sánchez, únic guanyador del trofeu fotogràfic El Gra; Joan Díez, especialista 
en fotografia 3D i autor de nombroses exposicions als micropobles de Catalunya; Jordi 
García, que durant molts anys va treballar de reporter gràfic. El fons fotogràfic de Silvestre 
Torra, un aficionat al cinema i que actualment conserva en Miquel Planchart (pioner en 
la tècnica 3D en fotografia i cinema i participant en documentals de renom), així com 
l’arxiu d’en Feliubadaló amb molts reportatges locals, que actualment és propietat del 
també fotògraf Josep M. Roset, que fou premiat amb la Creu de Sant Jordi per la seva 
trajectòria professional juntament amb Ignasi Marroyo.

                Els fotògrafs Josep Feliubadaló, Ignasi Marroyo i Josep M. Roset
Fotografies: ©El Gra. Arxiu Marroyo (ANC)

No podem obviar la rellevància d’arxius locals com el del Pallarols, amb fotografies 
de la ciutat que venia com a postals, l’arxiu Xercavins, que compta amb una col·lecció 
important de fotografies antigues de Rubí, i l’arxiu de la família Vallhonrat.

Tot un món que, a través d’un visor i un clic, han permès conèixer i divulgar la història 
d’una ciutat, d’un poble i d’una gent que estima les tradicions i que treballen de manera 
transversal per mantenir actiu l’esperit artístic enaltint la fotografia en tots els seus 
aspectes i vessants.
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Arxiu Roset
Escrit de Gemma Roset Colomer. Tècnica de publicacions i documentalista gràfica

L’Arxiu Roset és un dels arxius fotogràfics més nombrosos 
de Catalunya de temàtica local. El seu interès per la fotografia, 
l’amor per la ciutat i una forta responsabilitat amb la memòria 
històrica van portar a Josep Maria Roset a realitzar un intens 
treball de camp de recerca de documentació fotogràfica de Rubí 
que va durar més de quaranta anys. El resultat és l’Arxiu Roset, un 
fons fotogràfic vastíssim, que va des dels inicis de la fotografia 
fins que ell va començar a retratar. A partir de donacions fetes 

pels mateixos rubinencs, troballes en drapaires, descobertes memorables o altres i per 
més d’una compra quan va convenir. Roset va aconseguir reunir un fons fotogràfic aliè 
de prop de 150.000 objectes fotogràfics –entre plaques de vidre, negatius de cel·luloide i 
còpies de paper− que, afegits als prop de 350.000 negatius del seu fons personal, sumen 
mig milió de peces.

Gràcies a l’inventari realitzat per l’Ajuntament de Rubí i el mateix Josep Maria Roset, 
sabem que l’arxiu està format per cinquanta-sis fons, provinents tant de particulars com 
de professionals.
 
La col·lecció conté plaques de vidre, còpies de paper, reproduccions i negatius de 
cel·luloide d’uns dos-cents autors diferents de Barcelona, Rubí, Sant Cugat, Terrassa i 
Sabadell. Entre d’altres, hi podem trobar imatges dels Napoleó, Arisa, Merletti, Brangulí, 
Vilatobà, Cabanas, Bibian, Amer, etc.

 L’Arxiu Roset, classificat i ordenat, actualment es troba al garatge particular del fotògraf.
Fotografia: Arxiu Roset
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Es tracta d’una àmplia col·lecció d’originals de fotografia local, agrupada per criteris 
temàtics, entre els quals destaquen els fons de Josep Feliubadaló i Renau (aproximadament 
135.000 negatius amb la crònica gràfica de la ciutat, entre 1950 i 1970), de Felip Vilardell 
(3.700 negatius amb molta placa de vidre, en què trobem retrats d’estudi i alguns 
reportatges socials) i de Santiago Grau Carol (35 negatius amb una magnífica sèrie de 
fotografies de milicians a Rubí durant la Guerra Civil).
 
L’any 1997 Josep Maria Roset cedí a l’Ajuntament l’arxiu recopilat d’altres autors i bona 
part del seu arxiu reunit fins aleshores. La recerca, però, va continuar, fins a aconseguir 
augmentar l’arxiu en gairebé deu mil fotografies alienes més i més de dues-centes 
filmacions. El fons de pel·lícules comprèn, entre d’altres: el material de Pere Ysàs, les 
pel·lícules de la rierada de Feliubadaló, una pel·lícula de la fàbrica Supersond, quatre de 
Virginia Films sobre Gaudí i les realitzades pel mateix Roset.

El treball fotogràfic propi de Roset, que suma gairebé tres-cents noranta mil negatius, 
va de l’any 1953 al 2016. El seu fons personal reuneix el treball professional d’estudi, 
reportatges socials, industrials i publicitaris realitzats en el marc del negoci de fotografia 
que tenia a Rubí; reportatges d’actes i esdeveniments de la ciutat (festes, cultura, artistes, 
transformació urbana, actes polítics, imatges de la transició); fotografia de creació pròpia 
(paisatge, retrats, bodegons i altres temes del seu interès); paisatges i reportatges rurals, 
majoritàriament del Berguedà i el Solsonès; reportatges de premsa per a la revista La 
Actualidad Española (Tàpies, Carmen Amaya, Kubala, estudis de Miramar...); i tot el 
treball fotogràfic de les activitats teatrals del Globus, el Catex i, més tard, del Centre 
Dramàtic del Vallès, de qui en fou el fotògraf fins a la seva jubilació l’any 2006.
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Passat, present i futur de l’art local
Escrit d’Anna Tamayo Ymbert. Artista

Imaginem que som lluny del mar... abastem l’infinit blau 
només amb les nostres velles mans, mentre entreveiem espais 
imaginats. La brisa suau ens acarona amb veus soterrades que 
ens xuclen, ens demanen el sacrifici de les nostres vides a canvi 
d’un miratge intuït. Hores i més hores, lentes, dedicades a un déu 
imaginari en l’altar de l’art. 
Pregàries en el buit, en la nit fosca de la fe. Hores i més hores... i 
minuts i segons en els quals dotem de vida, andròmines diverses 
i finestres a d’altres paratges amb la intenció que esdevinguin 

un missatge dins d’una fràgil ampolla en un mar d’aigües salvatges, destinada només, a 
aquelles persones que ho apreciïn, que el llegeixin, que l’interpretin.

Un ofici que demana de la predisposició sempre esperançada, coratjosa, i de l’optimisme 
foll dels desesperats, aquell que hi ha de ser de manera ineludible; condiment indispensable 
sense el qual no es perpetuarien les hores lentes cercant quimeres incertes. 
Un ofici bell i vell en què cada passa no equival a un avanç, ni a un retrocés, sinó que 
va conformant una dansa de cercles singulars i únics. És per això que tinc la certesa que 
el passat, el present i el futur de l’art rubinenc s’articula i es pot interpretar, conservar i 
col·leccionar des de la molt necessària tasca museística. 

El museu enfoca des d’una altra perspectiva i contextualitza totes les peces que exposa, i 
també molt especialment, aquelles peces que si es tractessin individualment esdevindrien 
abstractes als nostres ulls. Peces que esdevenen en un agent aliè a l’acte foll de la creació 
indòmita, que les ordena cronològicament, que les dota d’una narrativa entenedora i 
que, finalment, les retorna desencriptades a tots els coetanis. Individualment, tots els 
creadors de qualsevol disciplina artística som com a illes. No vull dir amb això que el 
discurs particular de cadascú no tingui sentit o rigor, ans al contrari, penso que amb 
la tasca museística (pedagògica, de contextualització, de preservació, exhibició, etc.) 
guanya força i s’alça com un crit. 

La tasca que du a terme col·leccionant singularitats diverses parla molt de la vocació 
pedagògica de la Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí envers les generacions 
venidores, ja que els possibilita l’accés al seu llegat artístic, del qual són  hereus.

Aquest enfocament de la Fundació és necessari perquè ens diu els secrets on s’endinsen 
les nostres arrels, ens fa entenedor del nostre present i la seva problemàtica, ens ofereix 
claus perquè la nostra sensibilitat pugui fondre’s amb els artistes i puguem interpretar les 
seves inquietuds. I, finalment, ens impulsa cap a un futur de matinada de vidres trencats 
i poderoses flames d’enginy en què, de ben segur, la terra, artísticament fèrtil de Rubí, 
tindrà una collita excel·lent gràcies a totes les llavors i les petites tiges plantades, però 
també amorosament conservades, contextualitzades i exhibides. 
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La tasca de les persones que formen part de la Fundació, guardonada amb la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, hi té molt a dir en aquest procés, perquè esdevé 
un agent més en l’acte de construcció, conservació i col·lecció del patrimoni artístic local.

Un grup d’artistes locals amb: Anna Tamayo, Núria Lacambra, Antoni Grau, Miquel Mas, César Font, Quim Conca, 
Oriol Marco, Sergi Estella, Sergi Marcos, Miki Méndez, Pep Borràs, Sandra Bea i Josep M. Roset. 

Fotografia: Núria Julià

Esdevé ja, en part del procés, una pluja de petites i grans aportacions que vessen en un 
gran bassal del passat, el present i el futur, ric i encisador. Les veus que s’hi amaguen volen 
que algú parli per elles desencriptant-ne els missatges i, en aquest sentit, la Fundació del 
Museu també parla des d’aquest sentiment del passat, el present i el futur etern i suspès 
en el temps, en nom dels que no tenim veu.
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La caça i els boscos de Rubí
Escrit de Xavi Turull Checa, president de l’Associació de Caçadors de Rubí

La Societat de Caçadors de Rubí és una de les entitats més 
antigues de la ciutat. Es va fundar l’any 1943 i compta amb 
setanta-sis anys de vida. Avui en dia  encara està activa, tot 
i que molts pensen que es va dissoldre quan es va deixar de 
caçar en terres rubinenques.

Abans de l’any de la seva fundació, les terres del terme eren 
zona lliure de caça, és a dir, només hi podien caçar els seus 
propietaris, els agricultors que les conreaven o els seus afins. 

En la memòria dels socis de l’entitat, sempre s’ha transmès la idea que ja es caçava 
lliurement, almenys, des de 1859.

Abans de la creació de la Societat, a Rubí només hi havia un guarda forestal. L’escassa 
vigilància i el fet de ser zona lliure de caça va facilitar que gran nombre de caçadors, 
provinents d’altres localitats, comencessin a caçar al terme de Rubí, fet que va acabar 
generant un problema als propietaris. Hi havia sobreexplotació de caça a la zona, però 
també proliferaren la visita de desconeguts en els seus terrenys. Fou així com a caçadors 
locals i propietaris van acabar fundant la Societat de Caçadors, per tenir més control 
sobre el territori i per poder practicar la caça d’una manera més efectiva i respectuosa 
amb el medi. La Societat es fundava només tres anys després de la creació de la Federació 
Catalana de Caça, l’any 1940. 

A Rubí es caçava principalment la perdiu i el conill, aquest segon, molt abundant per les 
característiques propícies del terreny. El porc senglar no es va començar a veure pel terme 
fins als anys setanta (el 1974 que es va abatre el primer, per Can Balasch) i a partir de 
llavors, se’n van començar a trobar alguns esporàdicament. També es caçaven diferents 
tipus de depredadors que malmetien les hortes i amenaçaven el bestiar domèstic i la 
caça menor. Els mateixos propietaris i agricultors es cuidaven d’eliminar-los gràcies a uns 
permisos especials concedits especialment per a aquest motiu, tal com consta als arxius 
de l’entitat i en els anys cinquanta, el Sindicat de Pagesos els pagava un tant per peça 
abatuda.

Durant els primers anys, la Societat podia sortir a caçar cada dia. Més endavant, amb les 
regulacions, només podien sortir els dijous i els diumenges, els únics dies habilitats per 
a la caça. 
Generalment, membres d’una mateixa família o veïns d’un mateix carrer formaven 
una colla, que sovint sortien amb els propietaris. Cada colla escollia la zona que més li 
agradava, sempre hi havia preferències i si arribaven a lloc i hi trobaven una altra colla, 
canviaven de zona. 
Pràcticament es caçava per tot el terme municipal; aquest era tan extens en boscos i 
camps, que la Societat va mantenir durant molts anys el llindar de prop de cinc-cents 
socis. Les zones principals de caça coincidien amb les grans propietats agrícoles, les 
cessions de les quals com a terreny de caça es van anar ampliant amb els anys: Can 
Calopa, Can Pi de Vilaroch, Can Balasch, Mas Jornet, Can Serrafossà, Can Pi de la Serra, 
Can Riquer, Can Canyadell Vell, Can Carreras, Torrent Fondo, Can Xercavins, Can Feliu, Can 



324

Bosch, Can Matarí, Can Ramoneda, Can Roig, Can Fonollet, Can Corbera, Can Guilera, 
Can Copes, Can Sant Joan, Can Tiraïres i Can Rosés. Aquest últim fou un dels primers 
indrets que es va abandonar perquè es va començar a poblar molt aviat.

Panoràmica dels camps de Ca n’Oriol. Any 2018. 
Fotografia: Núria Julià

El primer president que va tenir la Societat de Caçadors va ser Emilio Prat. En aquella 
època, la Societat estava formada per cent socis. Els presidents següents foren: Josep 
Aguilera i Joaquim Mas. No fou fins a la presidència de Joaquin Vallejo i amb l’ajut de 
Josep Campamà com a vicepresident, que Can Fonollet es va unir a l’àrea de caça de la 
Societat de Rubí. Aquestes terres, fins aleshores lliures de caça, es van cedir a la Societat 
amb l’única condició que els caçadors de Les Fonts també hi poguessin anar. En aquells 
moments el nombre de socis era de quatre-cents quaranta-cinc aproximadament i es 
tenien contractats quatre guardes de camp, cosa que indicava la rellevància que va 
arribar a tenir l’entitat i la seva bona gestió.
Els presidents posteriors foren: Òscar Puig i Josep Campamà, que passaren el relleu a 
Aurelio Gómez. Com és ben sabut, la transformació de Rubí des dels anys seixanta havia 
estat exponencial i molt ràpida tant en creixement poblacional com en la conseqüent 
construcció sobre el territori per acollir la imparable i constant arribada d’immigració i 
de noves indústries. El procés vertiginós d’industrialització va anar obligant, a poc a poc, 
a canviar la relació de la Societat de caçadors amb el territori. 

Aquests canvis van propiciar que, a principis del 2000, sota la presidència d’Aurelio Gómez, 
els tècnics de Seguretat Ciutadana i la Regidoria Municipal d’Esports van plantejar a la 
Societat la possibilitat d’abandonar la caça al terme rubinenc. L’Ajuntament, amb l’ajut 
de la Federació Catalana de Caça, va trobar una altra zona,  a les terres de Castelltallat, al 
Bages. Anys abans, havien patit un gran incendi i calia ajudar a refer la fauna i equilibrar 



325

el medi. D’aquí que la Societat de Caçadors de Rubí fos incentivada a marxar del terme 
municipal amb l’estímul d’una quantiosa subvenció per ajudar a refer les noves terres on 
se’ls convidava a anar.

La Societat era conscient del problema que suposava l’augment poblacional a Rubí i la 
nombrosa quantitat de socis que tenia. La gran majoria no s’hi van oposar, malgrat el 
risc que amb el canvi l’entitat pogués acabar desapareixent. Sabedors de la importància 
de mantenir l’equilibri cinegètic del terme de Rubí i preocupats perquè es mantingués, 
van demanar que, almenys, se’ls donés permís perquè els socis jubilats poguessin seguir 
caçant. 
Però l’Ajuntament va preferir optar perquè tot el terme fos tractat com a zona de seguretat 
i sol·licitar puntualment l’ajut de la Societat per a batudes extraordinàries de senglars. 

Durant uns quants anys, l’entitat va poder gaudir d’una zona per a l’ensinistrament de 
gossos de caça i, des de principis dels 2000, la Societat de Caçadors de Rubí té la seva APC 
al terme de Castelltallat. L’adaptació a la nova zona no va ser fàcil, ja que es van haver 
d’invertir molts diners i esforços per refer l’equilibri del medi i de les espècies de flora i la 
fauna autòctones. 
En aquest trànsit, la gran majoria d’associats van abandonar la Societat i, fins i tot, 
semblava que el seu destí fos la desaparició. El relleu de la presidència en aquests anys 
difícils, la va agafar Xavi Turull, que la dirigeix fins a dia d’avui amb una plena recuperació 
del territori i una vintena d’associats.

Exemplars de guineu dels boscos de Rubí, dissecades i exposades al Museu.
Fotografia: Jordi García. Arxiu Museu Vallhonrat
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La importància de la indústria tèxtil a Rubí
Escrit d’Eduard Puigventós López. Doctor en Història

La indústria tèxtil havia estat realment destacada a Rubí des de 
mitjan segle XIX fins ben bé els anys 70 i 80 del segle passat, quan 
les circumstàncies pròpies del desenvolupament de la societat del 
benestar, canvis tecnològics i la competència estrangera van fer 
que la majoria de fàbriques acabessin tancant o transformant-
se per  dirigir-se al sector metal·lúrgic i químic. Les escasses 
empreses tèxtils que quedaren van canviar el sistema clàssic de 
producció i es van modernitzar, abandonant les constants que les 
havien fet mantenir-se i créixer durant més d’un segle. El de casa 

nostra havia estat un cas pràcticament únic en l’economia mundial: en una regió sense 
matèries primeres, combustibles fòssils i amb un mercat feble, s’hi havia consolidat una 
potent indústria que canvià la fesomia de ciutats i cursos fluvials i feu sorgir tant una 
acomodada burgesia com una nombrosa, valenta i reivindicativa classe obrera. El ritme 
de la fàbrica marcava el de les ciutats, així com bona part de l’economia, com va ser el 
cas de Rubí. En aquest desenvolupament industrial, hi havia hagut una clara diferenciació 
de rol segons el gènere: els homes acostumaven a treballar en les tasques de cardar la 
llana, descarregar madeixes de cotó o seda, arreglar la maquinària, fer de fogoners, 
encarregats, aprestadors o bé portar telers grans. En canvi, les dones s’encarregaven de 
la major part del procés de fabricació del teixit: de les metxeres o filadores de contínua en 
el procés de filatura, a les rodeteres, ordidores, nuadores o teixidores en la preparació; 
fins a les repassadores, cosidores i plegadores de l’acabat, a les quals cal afegir les 
administratives que realitzaven la feina més burocràtica des del despatx. 

L’àmbit del tèxtil generà també un llenguatge i un vocabulari propi que en alguns 
casos passà a la llengua popular: “tenir mala peça al teler”, “filar prim”, expressions 
com “uns carden la llana i els altres s’emporten la fama”, etc. Però també hi havia 
paraules que eren habitual per a les dones treballadores que, en canvi, per als qui 
no han viscut aquest període són mots que ens són en estranys o si més no llunyans: 
llançadora, bitlla, escarabat, escandall, anar a llepar, jacquard, espiga, batanar, pintes... 

Hi havia empreses certament grans, com Cal Pich Aguilera, coneguda pels teixits de seda 
que s’hi feien; el Vapor Nou (vellut), Can Sedó (cotó) Cal Gaspà (sintètic) o Cal Muntades 
(llana); però també fàbriques mitjanes com Cal Pere de la Fàbrica, els Cavallitus, les Vetes, 
Tejidos Cortex, Cal Jorba o Cal Mosques; tallers més menuts, alguns dels quals després 
creixerien, com ara Cal Montasell o Antoni Fontanet; i fins i tot algun dels anomenats 
drapaires, és a dir, aquelles persones que, al garatge de casa o en petites naus, hi posaven 
un o dos telers de segona mà i comptaven amb una, dues o tres treballadores que s’hi 
dedicaven a temps complet o bé per hores (Isidre Forés, Francisco Comellas o els Vilaró, 
per exemple).
Una atenció a part mereixeria el sector de les blondes: si bé avui dia és un teixit 
pràcticament en desús, havia estat d’especial rellevància en altres temps i la ciutat de 
Rubí, després de Barcelona, era el municipi català que comptava amb més empreses que 
s’hi dedicaven.
Tot aquest paisatge havia format part de la idiosincràsia i dels records de generacions 
de rubinencs.
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Un repunt als cosidors de Rubí
Escrit de Núria Julià Fosas. Comunicadora

Els cosidors de Rubí foren llocs d’importància cabdal a la 
ciutat, ja que moltes noies hi anaven a aprendre tall i confecció 
per poder fer-se per a elles i per a la família: vestits, camises, 
pantalons, visos, faldilles, algun abric, tovalloles, i fins i tot, 
l’aixovar del casament. 
Antigament, la roba es cosia de manera artesanal. Joves i 
aprenentes confeccionaven roba a mida per utilitzar a diari, 

en les festes, per treballar en el camp, a la llar... l’art de la costura era fonamental en la 
cultura femenina i tant és així que, de ben petites, a l’escola ja ensenyaven les nenes a 
brodar o a fer punt de creu; una labor revisada amb molta cura per les mestres que no 
dubtaven ni un segon a fer-los desfer els punts fins que el treball quedés perfecte.

Algunes famílies presumien de tenir màquina de cosir cap a la dècada dels anys 1920. Hi 
havia modistes de “roba de color”, és a dir, aquelles especialitzades en abrics i roba de 
vestir que tenien cosidor propi com: la Mercè Molins, la Maria Pons, la Miracle Riembau, 
l’Adela Castells, les germanes Aumasqué o l’Eusèbia Malet, entre d’altres; i les de “roba 
blanca” com: l’Àngela Toya o la Mercè Feliu, que es dedicaven més a la roba de la llar, als 
aixovars i a ensenyar a les núvies que eren a punt de casar-se a L’Escuela Hogar durant 
els anys cinquanta, ubicada al segon pis de l’antiga Biblioteca Municipal, davant de Cal 
Cotorra. 

El cosidor de les germanes Maria i Mercè Carreras era al carrer de Pere Esmendia i 
recordat per a moltes persones per la facilitat que tenien d’aprofitar les teles per fer 
vestits; també cosien per a alguna família de Barcelona, però es dedicaven més a la 
confecció i a l’ensenyament del tall i confecció. Mentrestant, la modista Maria Illa Gumà 
tenia l’atelier situat a l’avinguda de Barcelona, que anys més tard va traslladar al carrer 
de Pintor Murillo, on es dedicà a confeccionar vestits i complements per a famílies 
benestants de Barcelona i altres ciutats, fent gala d’un gran prestigi reconegut arreu.

Montserrat Ribas, Marina Deu, Montserrat Boladeras, Núria Solé, Pepeta Masdeu, Montserrat Carreras i Maria 
Vallhonrat pel passeig Alfons Sala, l’any 1955. Fotografia: autoria desconeguda. Família Simó Boladeras

A la dreta, foto de grup de les noies del cosidor de Maria i Mercè Carreras. Fotografia: família Fosas Carreras
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Maria Illa Gumà. D’ofici, modista d’alta costura

Maria Illa Gumà (1902 - 1976) va néixer i viure tota la seva vida a Rubí. Va obrir el 
primer taller a Ca la Tosca, la casa familiar situada a l’actual avinguda de Barcelona. 
Posteriorment, es va traslladar a un pis del carrer de Pintor Murillo, on, sens dubte, es va 
convertir en la modista de més categoria de la ciutat entre 1940 i finals de la dècada de 
1960.
De petita va patir poliomielitis, una malaltia que la va marcar la resta de la seva vida; tot 
i això, gràcies al seu caràcter, es va dedicar a un ofici que no va deixar mai d’exercir, el de 
modista. La seva àvia Rosa Vidal, nascuda a Cornellà, era modista i també la seva tieta, 
Enriqueta Illa, de la qual va aprendre l’ofici.
La Maria era autodidacta i va desenvolupar els seus coneixements amb el treball al taller, 
un requisit imprescindible en la formació de qualsevol modista. Un cop consolidada, al 
seu taller acollia aprenentes, però també tenia mig oficiales i oficiales que treballaven 
per a ella. Algunes d’elles, al cap d’uns anys, van muntar el seu taller, però cap d’aquests 
tallers no va arribar a tenir la fama i el prestigi de la Maria Illa.

Mostra de vestits de núvia a l’exposició “Maria Illa, d’ofici modista”. Any 2019. 
Fotografia: Núria Julià

La seva mestria es basava a treballar la forma de la peça a partir del cos de la clienta i 
del maniquí. Durant la seva carrera va vestir les dones benestants de Rubí, però també 
tenia clientes de Terrassa i de Barcelona, a qui feia roba de diari, abrics i vestits de festa 
per a diversos esdeveniments, com estrenes del Liceu. Una altra de les seves facetes era 
la confecció de vestits de núvia per a famílies més modestes, ja que tothom que podia es 
feia el vestit de casament amb la Maria. 

Treballava sobre maniquí, no comprava patrons, tal com podien fer altres modistes; i 
a més, disposava de figurins i revistes de moda per mostrar les noves tendències a les 
clientes. La seva personalitat i creativitat era tal que no es conformava a fer els vestits tal 
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com es veien als figurins o a les imatges, sinó que els adaptava a la silueta de cadascuna 
de les clientes. Els aconsellava i feia les modificacions per tal que la peça final fos la més 
afavoridora per a la persona que l’havia de dur. 

Models de vestits per als Jocs Florals, jaquetes de mudar, vestits de festa i abrics, creats per Maria Illa 
i exposats al Museu Municipal Castell, l’any 2019. Fotografies: Núria Julià
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Dotada de gran sensibilitat i amant de la música, sobretot de l’òpera, per ella, la moda 
era molt més que un ofici, era un art, al qual va dedicar tota la seva vida.

Amb la incorporació de les dones en el mercat laboral i la confecció en sèrie, anomenada 
prêt a porter, que permetia trobar varietat de talles i teixits a preus assequibles, va fer 
davallar el valor de la costura artesanal i reservar la feina de les modistes per a moments 
puntuals. Aleshores, ja no es valorava la qualitat de la peça, sinó el fet d’anar a la moda 
i a la rapidesa en què aquesta s’adaptava en els aparadors dels comerços.

Algunes revistes de moda il·lustrades dels anys seixanta −com Elle, La Femme Elégante, 
Marie Claire, Vogue o Paris Match− foren una referència per a Illa i les seves clientes i un 
dels punts de difusió més important perquè era punt d’atenció i referència, on a banda 
de veure les tendències de moda les noves temporades, també destacaven els vestits dels 
casaments reials o els dels esdeveniments de la noblesa. 

Uns temps on algunes modistes es podien permetre el luxe d’anar a desfilades d’alta 
costura a les capitals europees i comprar les teles més originals, elegants i de gènere 
variat a botigues especialitzades com: Teixits Gratacós, Santa Eulàlia o Can Puig, situades 
al passeig de Gràcia de Barcelona, principals proveïdors de la Maria Illa.

Maria Illa. Fotografia: d’autoria desconeguda, amb retoc d’Ignasi Marroyo. 
Propietat de Roser Raventós (1)

(1) Agraïment a Roser Raventós Puig, promotora de l’exposició: Maria Illa, l’alta costura a Rubí
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L’aprenentatge dins i fora de les aules
Escrit de Joaquima Cervilla Puga, tutora de 5è de l’Escola Mare de Déu de Montserrat

En aquests temps que estem vivint, on molts aspectes de la relació i 
la convivència entre les persones està en plena ebullició, l’educació 
i l’aprenentatge també es mostren immersos en processos de 
transformació molt intensos i de gran profunditat.
Hom parla de transformació, d’evolució, d’innovació en la 
manera de traslladar el coneixement... En qualsevol cas, aquesta 
transferència passa necessàriament per la vivència de forma 
experimental de les situacions que faciliten i afavoreixen la 
interiorització dels aprenentatges. Per aquest motiu, cal posar en 
situació l’alumnat, per tal que l’enfrontem a situacions i realitats 

que el portin a la reflexió, necessària, a la col·laboració imprescindible amb la resta 
dels seus iguals i amb confiança i determinació, es comuniqui de forma adequada amb 
qualsevol persona.
Aquestes experiències de vida, podem vehicular-les amb marcs més teòrics i amb 
l’ajut dels grans mitjans digitals, als quals tenim accés amb absoluta quotidianitat.  
Es poden dur a terme activitats en un entorn conegut i de confort com són els espais 
escolars, o bé en entorns més desconeguts i que poden generar l’habitual nerviosisme 
quan l’entorn és aliè a la quotidianitat. Les experiències fora del centre escolar solen ser 
molt enriquidores i positives en el desenvolupament de l’alumnat, ja que en posar-lo en 
una situació no habitual, el seu mecanisme de percepció s’aguditza i està més receptiu i 
atent. D’altra banda, els permet compartir entre els companys i el professorat vivències i 
experiències amb total naturalitat, compartides i participades en petits grups, que ajuden 
la transferència de coneixement i la comprensió de molts aspectes de la cultura, de la 
història, de l’evolució i, fins i tot, d’aspectes menys acadèmics, com pot ser la manera 
de ser entre ells. L’oportunitat de fer activitat docent fora del centre, en entorns externs 
que permetin una activitat estructurada de manera diferent, sens dubte, enriqueix la 
persona, però també enriqueix el grup, perquè les experiències comunicades a partir 
de l’activitat realitzada permeten la cohesió entre companys i n’enforteix les relacions 
socials i d’amistat.

En aquest sentit, la meva experiència com a docent de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
de Rubí en visitar el Museu Etnogràfic Vallhonrat és extraordinàriament positiva. En 
primer lloc, destacaria la preparació de la visita amb la tasca de recerca prèvia del 
que podrem veure, el treball de conscienciació de la importància del que veurem i de 
l’imprescindible respecte que cal tenir per tota la mostra d’objectes exposats. D’altra 
banda, és impagable com es fomenta la curiositat dels infants i el clima de confiança per 
tal que no es quedin amb cap dubte i se sentin esperonats a preguntar tot allò que la seva 
natural observació els porti a voler saber i conèixer de qualsevol objecte.

Durant la visita, l’acompanyament del grup es realitza en actitud respectuosa i de 
col·laboració per tal que l’alumnat de l’escoles sigui capaç de veure i viure en el museu la 
diversitat d’objectes estratègicament organitzats. En molts casos, també es pot observar 
l’evolució tecnològica, pràctica i estètica que han transformat aquests objectes durant la 
història.
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El gaudi de l’emoció de la visita permet compartir experiències individuals. Juntament amb 
els comentaris de la família Vallhonrat, l’alumnat també pot relatar les seves vivències. 
Val la pena veure joves que queden fascinats per les sales d’exposició, amb cara i mirades 
de sorpresa davant tantes obres d’art i objectes (alguns d’ells molt quotidians, d’altres 
molt extraordinaris).

A partir de les observacions fetes i de les notes i esquemes agafats durant la visita, el 
treball educatiu després de la visita és una reflexió valorant tot el que s’ha vist i escoltat; 
tot allò que ha generat més curiositat i més sorpresa i, amb tot plegat, s’exposa en un 
mural a l’aula o a través de presentacions digitals.
Per tant, agraïm a la família Vallhonrat la seva generositat en la difusió de la cultura a la 
nostra ciutat i la facilitat per obrir les portes del museu a grups de persones que mostren 
interès i inquietud per visitar-lo.

L’alumnat de 5èB de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, durant la seva visita al Museu. 
Fotografies: Núria Julià
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L’educació escolar a Rubí
Escrit de Jaume Parras Salvador. Historiador

L’ensenyament ha de ser, per força, una de les grans 
preocupacions de tota societat humana. A Rubí ho ha estat 
històricament, encara que no sempre amb la mateixa intensitat 
ni en la mateixa direcció. 
El segle XIX va ser de penúries extraordinàries a les escoles. 
L’any 1877 encara el 67,3% dels rubinencs eren analfabets. La 
Llei Moyano (1857) havia deixat en mans dels ajuntaments el 
finançament dels centres escolars i dels mestres, la qual cosa 

va fer que la situació a Rubí fos miserable. És en aquest sentit que, en aquells anys, 
prenen un gran valor les iniciatives d’escoles d’adults, que promou el pastor Francesc 
Albrícias a l’entorn de l’església protestant.

El segle XX, fins al 1939, va estar protagonitzat pels dos grans projectes de dignificació 
de l’ensenyament rubinenc. El primer, les Escoles Ribas, que el republicà Jaume Carner 
(posteriorment ministre d’Hisenda) va saber convertir en un dels primers grups d’escoles 
graduades d’Espanya. Un edifici espaiós, amb instal·lacions modernes i una pràctica 
pedagògica renovadora van ser-ne el resultat. Va ser un àmbit tan reconegut que la 
mateixa Maria Montessori s’hi va estar un temps, compartint mestratge i experiència 
amb docents de la talla de Joan Bosch, Martí Tauler o Teresa Casals. El segon gran 
projecte va ser l’intent de bastir unes grans Escoles Públiques Graduades, en el turó de la 
vinya del Morros (el que avui és l’edifici de les Col·legi dels Maristes). 

L’any 1938, en plena Guerra Civil, les obres es van haver d’aturar. Després de la Guerra, el 
franquisme va menystenir l’ensenyament del país i les penúries van tornar a protagonitzar 
les classes.
Mentrestant, les escoles religioses havien estat presents a Rubí des del segle XIX. Primer 
fou l’escola Sant Jordi, que regentaven els germans Maristes a partir de 1885, en l’edifici 
que actualment ocupa el centre Nostra Sra. de Montserrat. Al segle XIX, també trobem 
les germanes Teresianes, al carrer de Justícia. Més tard, s’hi afegirien l’escola Regina 
Carmeli, el 1915, i l’Escola Parroquial Nostra Sra. de Montserrat el 1919. Els germans 
Maristes, per la seva banda, van retornar a Rubí l’any 1967,  i es van instal·lar a l’edifici a 
mig construir del Grup Escolar de la República.
Finalment, cal afegir que les escoles privades no religioses van arribar a tenir un paper 
important com a substitutòries de les greus mancances públiques. Així la Balmes, la ALMI-
CEMI, el Liceo Polítécnico, el Centre de Cultura Pràctica o l’Abad van arribar a atendre, en 
total, més de dos mil alumnes a mitjan anys setanta.

-Escola Montserrat
Els seus antecedents cal cercar-los a l’Escola Sant Jordi dels germans Maristes, que 
funcionà a Rubí, en el mateix edifici, entre els anys 1885 i 1916, i que la inauguració 
de les Escoles Ribas en va fer inviable la continuïtat. L’Escola Montserrat fou fundada 
l’any 1919 per mossèn Josep Guardiet i venia a suplir la absència deixada pels Maristes. 
Inicialment, era un centre adreçat a les nenes, el 1933 tenia 232 alumnes. 
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Després de la guerra, l’escola Montserrat-Sant Jordi tornà a obrir les portes. L’any 1967 
aquest centre havia esdevingut el més gran de Rubí amb 332 nens i 336 nenes que 
cursaven primària a les aules del carrer de Cervantes, als quals calia afegir els 84 nens i 
62 nenes de l’escola del Roser al barri del Pinar i els 62 nenes i 72 nens de l’escola Sant 
Josep Oriol. També s’impartien classes de comerç, mentre que el Batxillerat elemental 
atenia ja un 200 alumnes, xifra que augmentaria els anys següents. D’altra banda, 
l’escola Professional impartia les especialitats d’ajustador matricer, delineant industrial i 
instal·lador de muntatge elèctric.

-Escoles Nacionals
Les Escoles del Comú (Ajuntament), escarransides i amb pocs alumnes van ser 
transformades en Escoles Nacionals a partir de la Llei Moyano de 1857, que establia 
l’obligació d’assistir a escola entre els 6 i els 9 anys. Els mestres sovint havien de bregar 
amb més de 100 alumnes per aula, sense diners, ni material docent, ni prou taules ni 
cadires per a tothom. Moltes vegades sense ni poder cobrar. En aquella situació, els 
mestres feien mans i mànigues per atendre la canalla i alguns encara aconseguien trobar 
temps i forces per participar activament en les iniciatives de Renovació Pedagògica. 
Aquest és el cas del mestre Manel Miralles, que participà al Congrés Pedagògic de 1909-
10; o del mestre Paulí Feliu i que, a més, organitzà l’Assemblea Biennal de la Federació 
de Mestres el 1921.

Durant el període republicà es van construir els primers edificis d’escoles públiques: les 
aules del carrer de Gimbernat es feien servir per als pàrvuls i les noies. També es va 
projectar bastir unes grans Escoles Públiques Graduades, en el turó de la vinya del Morros 
(el que avui és l’edifici de les Col·legi dels Maristes). Amb l’empenta dels republicans 
rubinencs i gràcies al regidor Miquel Segura, l’edifici es va anar construint fins que l’any 
1938, en plena Guerra Civil, les obres es van haver d’aturar. 

Arribat el primer franquisme, les escoles públiques destinades a adoctrinar els infants, 
eren espais molt poc adequats, ubicades al carrers de Llobateras, de Sant Pere, de Sant 
Cugat o a l’avinguda de Barcelona. Se salvava parcialment l’edifici de  les Basses de 
la Seda, al carrer que aleshores s’anomenà 18 de Julio. També es feien classes en una 
nau industrial, propietat del Sr. Juan Arch, fins que, arran de la rierada de 1962, la va 
necessitar per tirar endavant l’empresa. Això implicà que s’instal·lessin provisionalment 
dues aules de noies i pàrvuls a les Escoles Ribas el maig de 1963.

Fins a l’any 1965 que veié la llum el primer centre escolar públic de Rubí: les escoles 
XXV Años de Paz (l’actual Pau Casals). Disposava de 16 aules, tenia també biblioteca 
i sala d’actes i s’hi afegiria el menjador a finals del 65. A aquest centre, el seguiran 
el 25 de Septiembre, l’any següent, també amb 16 aules; i el Juan Maragall, el 1971, 
aquest darrer a la carretera d’Ullastrell, gairebé al mateix temps que l’escola bressol 
municipal. Més tard, un cop mort el dictador, i emmarcats en el desplegament de la 
Llei General d’Educació i l’EGB, les necessitats van fer néixer successivament els centres 
Mossèn Cinto (1979), obert a corre-cuita i amb importants tares constructives; Maria 
Montessori (1980); Teresa Altet (1982), i Ramon Llull (1984). Més tard l’oferta pública 
va complementar amb la incorporació dels dos centres del CEPEC que havien iniciat feia 
temps l’ensenyament en català: la Torre de la Llebre i l’Schola (1985); i més recentment 
les escoles de Ca n’Alzamora (2003), Rivo Rubeo (2005) i El Bosc, en barracots provisionals 
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d’ençà el 2010. Per completar l’oferta pública d’educació infantil i primària, cal tenir en 
compte el Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol i les tres escoles bressol: la Lluna, la 
Bruna i el Sol Solet.

-Acadèmia ALMI
L’acadèmia Almi (contracció del nom del seu fundador, Alfons Miquel) s’havia instal·lat 
a la nostra població a finals dels anys quaranta. El seu primer director havia estat 
Alejandro Perea que, l’any 1952, Valentí Esmerats va substituir en el càrrec i que alhora 
fou professor de bastants assignatures durant un grapat d’anys. Ubicada a l’edifici del 
Museu-Biblioteca, al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, els patis es feien a la mateixa 
plaça del Mercat Vell. Al matí, l’acadèmia Almi feia classes a pàrvuls i a alumnes de 
primària, mentre que als vespres es feien classes de català. 

També tenia cursos de formació més especialitzada, normalment en horari de tarda. Així 
s’impartien classes de correspondència, càlcul mercantil, taquigrafia i mecanografia o 
comptabilitat. Tal com era habitual en les acadèmies, els exàmens es feien davant d’un 
tribunal de mestres que venien de Barcelona. 

L’any 1964 l’Acadèmia Almi es traslladà al carrer de Terrassa, i l’any 1984 es fusionà amb 
el centre Maria Immaculada, que va passar a anomenar-se ALMI-CEMI.

Biblioteca de l’Escola Ribas. Sense data
Fototípia Thomas. Targeta postal propietat de Núria Julià
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El Museu vist per l’alumnat de Rubí

Els centres educatius sempre han trobat un espai dins l’agenda escolar per programar les 
visites guiades al Museu.  
Fruit d’aquesta relació de bona entesa, interès i amb la finalitat de fomentar la part més 
creativa de l’alumnat, el Museu va editar dos models de Fitxes Educatives, dedicades 
al Museu i a la vinya. Adaptades a cada etapa escolar, permeten treballar determinats 
continguts durant la visita guiada i, posteriorment, a classe, tant a títol individual com 
en grup. Unes activitats la finalitat de les quals són fomentar la cohesió entre companys 
i companyes i, alhora, aprendre de manera didàctica i divertida en un entorn aliè a les 
aules. 

Qui vulgui, també pot descarregar els Quaderns d’Activitats del Museu i la vinya, penjats 
en el web www.museuvallhonrat.com.

Durant l’any, centenars d’alumnes passen per les sales i per donar-los el protagonisme 
que es mereixen, tenint en compte que aquest llibre és una publicació nova que versa 
sobre una part de la història de la ciutat on viuen i estudien, se’ls va convidar a participar 
en un concurs de dibuix lliure per plasmar sobre qualsevol aspecte, racó o àmbit que els 
hagués cridat l’atenció durant la visita al museu.
Nenes, nens i joves són els visitants indiscutibles d’una de les principals activitats 
organitzades pel Museu: les visites guiades, perquè aporten alegria a dojo. Observen 
amb atenció, amb sorpresa i curiositat alguns objectes i traslladen preguntes sobe allò 
que els han cridat més l’atenció.

En aquest concurs de dibuix, organitzat durant el primer trimestre de 2020, hi ha 
participat l’alumnat de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Pau Casals i Mossen 
Cinto Verdaguer.
La dinàmica es va iniciar amb la selecció prèvia d’alguns dibuixos per part d’un grup de 
mestres que van fer arribar al jurat, perquè pogués fer la tria dels sis dibuixos finalistes, 
tenint en compte l’originalitat i el missatge artístic que transmetien.

El jurat, format per:
	 ⋅Sr. Pere Vallhonrat, director de la Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat de  
 Rubí
	 ⋅Sr. Víctor García, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Rubí
	 ⋅Sra. Anna Tamayo, artista local
	 ⋅Sra. Anna Vallhonrat, responsable de les visites guiades al Museu
	 ⋅Sra. Núria Julià, comunicadora i treballadora del museu

Ha decidit que els dibuixos guanyadors són els que es presenten a continuació:
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1er Premi (d’entre 10 i 11 anys)
Pere Palacín Comellas

Escola Mare de Déu de Montserrat
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2on Premi (d’entre 8 i 10 anys)
Alejandro Pupo Rodríguez

Aula d’acollida de l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer
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3er Premi (d’entre 5 i 6 anys)
Izhan Poquet Contreras

Escola Pau Casals
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Primer finalista (entre 8 i 10 anys)
Dominick Scarleth Castellón Zaldívar

Aula d’acollida de l’escola Mossèn Cinto Verdaguer



341

Segon finalista (entre 10 i 11 anys)
Laia Font Coca

Escola Mare de Déu de Montserrat

Tercer finalista (entre 5 i 6 anys)
Aisha El Hammouti
Escola Pau Casals
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La mestra d’Els Avets

És important destacar la labor educativa de la mestra d’origen 
mexicà, la senyora Mercedes López Platas, en la dècada d’entre 
1964 i 1974, quan va decidir obrir una petita escola al barri d’Els 
Avets, després de presentar la seva idea i demanar permís a 
l’alcalde Manuel Murillo.
Un espai adossat a l’habitatge familiar, de 90 m2, al carrer 
Rossinyol, 5 va servir per acollir un grup de 45 nens i nenes, 
d’entre 5 a 12 anys, descendents d’immigrants andalusos. Unes 
bancades i taules llargues, fetes pel fuster Marbà, van servir per 
atendre’ls amb major comoditat i afavorir la relació propera 
entre alumnat i professora.
Amb un horari escolar establert i durant el temps en què la canalla no podia baixar 
al centre del poble perquè les inclemències meteorològiques no permetien transitar 
amb seguretat pels carrers enfangats i amb poc enllumenat, la senyoreta Mercedes els 
ajudava a fer deures, repassar lliçons i els ensenyava nous continguts.
Amb 68 anys va decidir plegar perquè ja se li feia feixuc continuar amb aquesta tasca tan 
intensa, per dedicar-se més a tenir cura dels seus fills. El local fou llogat al carreter que 
ajudava a la família en les tasques dels camps de conreu.

La nau (part esquerra) on s’impartien les classes. 
Fotografía cedida per Lupe Villaret. Autoria desconeguda
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D’ofici: forner, músic i dirigent del ciclisme
Escrit de Miquel Arbós Abadal

Com  a record d’infantesa tinc en la memòria que, amb dotze anys, 
ja anava al forn on treballava el meu pare com a encarregat i que 
era un gran expert en l’elaboració del pa. Així vaig aprendre l’ofici 
de forner cada matí. Descarregava un remolc de barres de pa i les 
portava a un barri no gaire lluny. 
Passava pel carrer de Miquel Romeu i, a continuació, per la via 
del carrilet “sense barreres”, on més d’una vegada vaig estar a 
punt de que m’atropellessin perquè era fosc al matí i perquè els 
trens portaven un llum tan petit que costava de veure. Per sort, 
me’n vaig poder escapar... Quan tenia 12 anys, treballava al forn 

de Sant Josep i un cop acabava la feina al matí, cap a l’escola a les 9 h. Compaginava 
aquesta feina amb la de repartidor de pa “d’estraperlo”. Vam ser els primers a Espanya 
a elaborar el pa vitaminat, un fet tan important que fins i tot vaig sortir als diaris. Feia el 
que ningú feia en aquella època, els anys 1963-1964, quan la gent anava a comprar pa i 
no en trobaven enlloc, a Rubí, nosaltres els dèiem: “vingui d’aquí mitja hora i en tindrà”.  
També vam ser pioners a elaborar el pa congelat artesà, no com ara, que són com una 
goma. L’any 1955, els meus pares van comprar un forn a Rubí i aquí va començar una 
nova etapa de la meva vida: la de músic.

Felicitació nadalenca de 
la Unió Coral Rubinenca. 
Fotografia: Jordi García. 
Arxiu Museu Vallhonrat

Després d’estudiar vuit anys de piano, avui, amb més de setanta anys fets (sóc nascut el 
1940), em sento molt feliç d’haver fet l’esforç d’estudiar música i fer feliç als qui escolten 
els meus CD. Amb setanta-quatre anys, vaig gravar el meu primer CD i, tres anys més 
tard, el tercer. Un total de més de cent cançons.
Finalment, com a dirigent de ciclisme, m’agradaria destacar que durant la dècada dels 
setanta, em vaig iniciar com a directiu en el Club Ciclista Rubí seguint els passos del meu 
pare, que va ser cofundador del club, després de ser president de l’entitat fins a l’any 
1986.
El 1974 vaig ser president del Comitè de Ciclisme Infantil i Cadet de la Federació Catalana 
de Ciclisme (FCC). Aleshores, em vaig marcar com a objectiu la nova creació d’escoles 
de ciclisme. Vaig formar part en l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, per 
la qual cosa vaig rebre el diploma del mèrit esportiu. També vaig ser vicepresident de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), sota el mandat d’en David Moner, 
un gran impulsor de l’esport a Catalunya i vicepresident de la Federació Espanyola fins 
que em vaig retirar, el 1999.
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Jaume Guixà, prohom de Rubí
Escrit del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí

L’atleta Jaume Guixà va néixer el 13 d’abril de 1924 a Can Galceran, al terme municipal 
d’Hostalets de Pierola, i arribà a la ciutat de Rubí el 1943, on va conèixer la seva muller, 
la senyora Núria Campderrós, amb qui va ampliar la família amb dos fills, Pere i Jaume.
Guixà ha estat una persona molt estimada pels rubinencs i ha comptat amb un 
impressionant currículum esportiu, al qual se sumen multitud d’homenatges i 
reconeixements.
El seu primer contacte amb el món esportiu fou el 1940, que el portà a dedicar-se a la 
boxa i després a l’atletisme. Es va especialitzar en 3.000 m obstacles, 5.000 m obstacles i 
10.000 m pista, carreres de cros i marató.
L’any 1942 debutà al FC Barcelona i s’hi quedà durant vint anys, fins que es va retirar. 
Fou soci honorífic de la Unió Atlètica Rubí i durant dotze anys va ser seleccionat per 
representar Catalunya en els Campionats d’Espanya.
Anys més tard, el 1985 va tornar a la competició com a veterà, en què aconseguí diversos 
títols fins a la seva retirada el 1998.

El senyor Jaume Guixà amb els trofeus cedits al Museu
Fotografia: autoria desconeguda. Arxiu Museu Vallhonrat

A Rubí, ha rebut reconeixement per part d’entitats com: la Penya Ramon Llorens, la 
medalla d’or de l’Ajuntament de Rubí, un partit homenatge amb la insígnia d’or del CF 
Barcelona i el trofeu Mercuri d’ARC de l’Associació Rubinenca de Comerciants. Però com 
bé recullen les seves paraules: “Els grans triomfs de la meva vida han estat la meva 
família i els dos homenatges que em va fer el poble de Rubí”.

L’any 2005, van prendre una decisió difícil però meditada: marxar a Navarcles, per estar 
més a prop de la família, però finalment va tornar a Rubí, on va morir l’any 2009. La 
família a la seva defunció, el febrer de 2009, va lliurar al Museu àlbums de vida elaborats 
per Josep M. Palou i objectes esportius perquè tothom pogués recordar la seva brillant 
trajectòria com a atleta.
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La vaqueria “La nueva”
Escrit de Maria Carbonell Alarcia. Artista

Quan jo era petita, a casa teníem vaqueria. Des dels deu anys i 
fins als disset, quan sortia d’escola, m’encarregava d’anar per les 
cases repartint la llet que servíem a domicili i de manera gratuïta 
que veníem a dues pessetes el litre, que recordi. Eren temps en 
què tothom havia de col·laborar per tirar endavant la casa.
La lleteria familiar es trobava al carrer de Nou, 4 i es deia “La 
nueva”, perquè en època franquista era impensable posar el rètol 
en català. Les vaques, però, les guardàvem al carrer de Santa 
Llúcia, en una quadra propietat de Climent Serra, de Cal Xatut.
Si jo trobava que la feina de repartir ja era feixuga, no era 
conscient de com treballaven els pares i de l’esclavitud que era 

cuidar de la dotzena de vaques. A banda, el pare treballava al camp i tots els dies recollia 
i portava amb el seu carro herba fresca. La mare tenia cura de la casa, de despatxar la 
llet i de munyir les vaques durant molts anys, ja que els mossos que venien a treballar no 
en sabien i és que no era una feina fàcil i requeria certa traça. Finalment, vam trobar un 
mosso d’Astúries, fidel, treballador i que sabia munyir, que va ajudar a treure molta feina. 
La mare, però, tret de descansar, va muntar una indústria a petita escala per obtenir un 
millor rendiment del negoci elaborant iogurts que eren una delícia.
Va invertir-hi comprant una màquina de fer crema de llet, que funcionava amb una 
turbina extraient la part cremosa de la llet, anomenada “Flor de llet”, que guardada 
a la nevera i servia per muntar la nata els caps de setmana i vendre-la. Recordo que la 
treballava en un recipient maniobrant amb una manxa que feia entrar l’aire per sota al 
temps que batia fortament la crema per muntar la nata i, de vegades, la tornava a batre 
per obtenir mantega. Un procés feixuc i manual, ja que no hi havia aparells mecanitzats, 
fet que conferia als productes una molt bona qualitat, apreciada pels clients.
A Rubí eren conegudes altres vaqueries com les de Cal Robert, Fontich, Cal Dalmau, 
família Perarnau, família Traveria i Ca l’Evaristo i les germanes Pons.

Maria Carbonell amb Francesc Lozano en braços, a la porta de la quadra del carrer de Santa Llúcia amb un vedell.
 Any 1951. Fotografia: autoria desconeguda. Família Montobbio Carbonell
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Història de les Caves Arís Casanovas
Escrit de Francesc Xavier Arís Puiggròs. Llicenciat en Ciències Físiques per la UAB 
i membre del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i Rosa M. Arís Puiggròs. 
Llicenciada en Història per la UAB.

Les caves Arís Casanovas són úniques a la comarca 
del Vallès Occidental i tenen el seu origen en el 
celler que l’any 1880 va fundar l’Antón Arís i Termes, 
al carrer de Pintor Murillo de Rubí. Antigament, una 
casa que fou adjudicada al seu fill Vicenç Arís Pagès, 
continuador de la tradició vinícola del seu pare.
La generació següent, formada per Miquel Arís 

Munné i Lluís, Antoni i Rosa Arís Casanovas, fundà les caves, tot i que el procés fou llarg.

Als anys 40, la família començà el negoci repartint el vi fet a casa i venent-lo a d’altres 
poblacions. Van fer cursos d’enologia a Barcelona i els caps de setmana aprofitaven per 
fer visites al Penedès i contactar amb persones enteses per compilar coneixements sobre 
els vins embotellats i l’elaboració del cava. Finalment, l’any 1948 es van embotellar els 
primers productes propis i, dos anys més tard, es van fer les primeres proves amb cava i 
es van presentar les primeres ampolles al mercat.

A principis dels anys 50, Lluís i Anton Arís van endegar el projecte d’ampliació del celler 
de la casa perforant el subsol per construir-hi les primeres caves a 10 m de profunditat 
i amb un procés complex a causa de la varietat de capes del terreny que, finalment, va 
permetre trobar una temperatura constant entre 13oC i 15oC per a les ampolles que hi 
reposaven col·locades en “rima” i envellir el líquid amb la màxima finor per conservar 
totes les qualitats d’un bon cava. Entre els anys 1969 i 1970, es construïren les segones 
caves en terrenys de Ca n’Alzamora.

Rubí sempre ha estat un municipi 
privilegiat per les diverses varietats 
de ceps que s’hi han conreat. La 
millor època per fer el cupatge o 
tast de vins són els mesos de gener 
i febrer, perquè és el moment de 
l’any que desprenen i precipiten 
els seus tartrats i, en copes 
especials, permeten apreciar les 
seves qualitats: color, sabor, olor, 
acidesa, graduació alcohòlica i la 
presència del taní.

Un cop fet el cupatge, s’omplen les ampolles que reposaran a les caves. Després del 
temps de repòs, s’obren les ampolles i se n’extreu el pòsit, anomenat “mare” i, segons les 
varietats de cava, s’afegeix més o menys “licor d’expedició”, variant des del dolç al brut.
La marca registrada del cava fou Arís Casanovas, que correspon als cognoms dels germans 
que n’eren propietaris i a les etiquetes hi figura l’escut de la casa heràldica Casanovas.
Els germans Arís participaren en diversos esdeveniments vinculats al món del cava. Un 
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dels més importants fou el Centenari del Cava, celebrat l’any 1987, a Sant Sadurní d’Anoia. 
Els reis d’Espanya van assistir a la commemoració i Lluís Arís Casanovas rebé, de les seves 
mans, el diploma acreditatiu de la seva tasca com a culminació d’una bona feina.

El gener de 1961, els germans Arís Casanovas van llogar una antiga casa amb jardí entre 
els carrers de Balmes i de Pintor Murillo per instal·lar-hi la indústria de vins escumosos 
gasificats, Ariscondel.
S’hi van elaborar les dues varietats de la marca fins a finals de la primera dècada del 
segle XXI, quan van acabar-ne el lloguer.

Vins escumosos Ariscondel fou l’altra indústria que, coexistint amb Caves Arís Casanovas, 
també van fundar i regentar els germans i que constituïren el negoci familiar.

Imatge de l’interior de les segones caves que hi ha sota la Ctra. Molins de Rei, 
construïdes entre els anys 1969 i 1970 
Fotografies: Arxiu Museu Vallhonrat
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Història de la Bodega Rosàs
Escrit de Núria Julià Fosas. Comunicadora

L’any 1900, Mariano Rosàs Rodons i Agustina Boté Cuc van 
arribar a Rubí des de Granollers per llogar un local proper a la 
plaça del Domènech i oferir fonda als viatjants que arribaven 
al poble amb tartana per descarregar carbó del Montseny i 
alguns animals, comprar vi i quedar-se a dormir i menjar. 
Amb l’arribada del tren, el negoci va minvar i el propietari 
decidí comprar la casa del carrer de Pintor Murillo per iniciar 

l’elaboració del vi. Comprava el raïm a les vinyes de Can Xercavins, Can Domènec, Can 
Balasc, Can Ramoneda i als pagesos de Ca l’Alonso, Cal Claverí i Cal Vilardell per fer-ne a 
l’engròs i emmagatzemar-lo en una petita casa de Castellbisbal, perquè era una localitat 
propera a la línia fèrria de mercaderies. La casa es va convertir en una botiga bodega 
que, des de l’any 1919, s’afilià al Celler Cooperatiu fins que el 1936 els propietaris van 
haver-se de retirar d’aquest negoci durant un temps. En Rosàs va tornar a casa l’any 
1944 amb un ase, quatre tines velles, algunes botelles i un carretó heretat dels avis; va 
continuar amb el negoci repartint ell mateix el vi i venent-lo al mercat de Granollers.

Van passar els anys i en Joaquim es va casar amb la Pepita Cardús l’any 1947 i junts van 
engrandir i completar el negoci començat pel seu pare i experimentant amb vins.
L’any 1983 es va reformar el negoci i la botiga es traslladà al carrer de Cervantes, on 
disposaven d’una superfície de 800 m2 i hi podien cabre 400.000 l de vi reposat en tines 
d’acer inoxidable, en alguns cups.
Destaca una bota de moscatell de cent-vint anys i una de vi ranci elaborada amb fusta de 
roure que en tenia cent-trenta, comprades majoritàriament a Granollers.
La botiga disposa de tota varietat de vins comarcals i internacionals, més de dues-centes 
varietats de caves, licors i un gran assortit d’instruments que els enòlegs i les persones 
interessades en el món vinícola necessiten.

Botes de vi de Bodega Rosàs i detall de l’etiqueta dels vins. Arxiu de Pere Bel
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CAPÍTOL 8
EL COL·LECCIONISME LOCAL

El món de les col·leccions
Escrit d’Isidre Forés Bover. Secretari de l’Associació Amics del Col·leccionisme de Rubí 

La Viquipèdia defineix el col·leccionisme com “una afició que 
consisteix a agrupar i organitzar objectes d’una determinada 
categoria”. Aquesta afició ens pot venir donada, ja que sempre 
ens ha agradat guardar i preservar tot tipus d’objectes, o bé 
ens pot venir sense ser-ne conscients i de manera espontània 
quan, per algun motiu, hem agafat simpatia a alguns objectes 
que hem anat guardant sense cap altra intenció de futur. 

Aquesta segona opció pot acabar tancada en una caixa de per vida o, amb el temps, en 
una col·lecció.
Particularment, penso que tot comença per la paraula “guardar”. Els motius que ens pot 
portar a començar a guardar uns objectes en concret i no d’altres poden ser diversos:
       

Arriba un moment que aquelles persones que han anat guardant objectes sense més 
intenció tenen una quantitat considerable de peces i, aquí, és quan poden tenir la 
necessitat d’organitzar el caos començant a classificar, ordenar, catalogar i netejar. 
Aquest efecte reacció també ens el pot provocar quan algú ens ensenya peces com les 
nostres ben posades en una prestatgeria, calaix, vitrina o àlbum o emmarcades en un 
quadre de la paret d’un bar. A partir d’aquest moment, es comença una col·lecció.

Evidentment, no tothom acaba fent aquest pas final. Vaig llegir no fa gaire, una entrevista 
a un artista català que comentava com el seu pare, que era col·leccionista, li va “inocular 
el virus de guardar” i que ell es considera més un “acumulador que col·leccionista, ja que 
aquests cataloguen massa i li resulten puristes”. Diu que ell acumula el que li agrada 
sense cap altre criteri.

Tampoc cal tenir un milió de peces per tenir una bona col·lecció. Algú que té tres pianos, 

- Perquè ens porten records de la infantesa, de la família, de quan jugàvem al 
carrer, de llocs on anàvem de vacances, d’on vam néixer (joguines, postals  
antigues, banderins...)
- Perquè ens agrada la forma, el  color, la textura, la mida (plaques de cava, sifons, 
tasses de cafè, llapis, bolígrafs, punts de llibre...).
- Per superstició o tradició (figures de mussols, pingüins, budes, caganers...).
- Ens poden atreure objectes per qüestions de simpatia per un personatge, una 
artista de cinema, un equip esportiu, una cantant (carnets de soci, programes de 
cinema, entrades de concerts...).
- Tenir records de viatges (sabons, targetes magnètiques d’hotels, sorra de platges...).
- En d’altres ocasions, pot ser per una qüestió de modes, com passa amb els cromos 
d’una sèrie famosa de televisió  (recordem les fantàstiques col·leccions de Bimbo i 
les habituals de la Lliga de futbol).
- Objectes que passen habitualment per les nostres mans (monedes, números de 
loteria, bitllets de tren...) i, fins i tot, la col·lecció que s’ha iniciat sense cap motiu 
aparent.
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ja té una bona col·lecció, però si la fas d’embolcalls de sucre i, en tens milers, és aleshores 
quan potser cal acotar la col·lecció a un país, una temàtica, un lloc, una forma, un color 
o bé a una determinada època. Si no fem això, ens pot passar que l’afició es torni en un 
maldecap i potser més val deixar-ho estar.

Moltes col·leccions tenen un límit per si soles, com potser una col·lecció de cromos; però 
d’altres, no les acabaríem mai i, fins i tot, podríem acabar amb les butxaques escurades; 
per aquest motiu, cal col·leccionar amb mesura.
Tots els qui no col·leccioneu res, quan acabeu de llegir aquest escrit, pensareu en la sèrie 
de coses que teniu guardades a casa per diferents motius i que, ben ordenades, poden 
iniciar la vostra primera col·lecció. Si no ho voleu fer, no les llenceu mai, penseu sempre 
que podeu fer feliç a un col·leccionista.

Per acabar voldria deixar-vos dues recomanacions per a la propera vegada que parleu 
amb un col·leccionista. La primera és no dir-li mai allò de: “Mira que n’he arribat a llençar 
d’això que col·lecciones, si ho hagués sabut....” i la segona és: “Et guardo una peça per a 
la teva col·lecció, però mai me’n recordo de portar-te-la”, perquè podríeu perdre la seva 
amistat.

A l’entitat i a Rubí, hi ha moltes persones col·leccionistes, algunes són :

Amelia Collado Ruíz   objectes antics
Anna Hostalrich Rodríguez  figures d’àngels
Carme Batlles Pagès   llapis i tasses de cafè
Eugenio Remache Moreno  numismàtica
Isabel Blanes Ayats   didals i ampolles petites de perfums
Isabel Mota Hueso   embolcalls de sucre i culleretes
Isidre Fores Bover   plaques de cava i sifons
Jaume Mas Martí   plaques de cava
Jaume Vila Ramírez   embolcalls de sucre
Joan Torras Calopa   plaques de cava
Joan-Miquel Merino Jiménez  gegants i capgrossos
Joaquim Vallhonrat   miniatures de cotxes 600
Joaquima Margarit Blanes  mocadors de paper
Jose A. Colmenero   objectes antics
José David Rodríguez Martínez uniformes policials
Josefina Escofet   punts de llibre i programes de cinema antics
Juli Ll. Vilalta Casals   plaques de cava
Laura Godoy Lepratti   embolcalls de sucre i recipients per al mate
M. Rosa Jorba Gusi   etiquetes roba i bolígrafs publicitaris
M. Rosa Mota Hueso   didals i boixets
Magda Batlles Pagès   artesania del món
Marta Capdet    llapis
Martí Rojo Mayor   embolcalls de sucre
Miquel Mas Martí   estampes i postals romàntiques
Neus Laguarda Febrer   pots de vidre
Pep Borràs Brustenga   joguines antigues i objectes dels anys cinquanta
Pere Vallhonrat Guiu   Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí
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Puri Roda Valcarce   plaques de cava
Rafael Rusiñol Regi   llevataps
Rafaela Santiago García  calendaris
Rocío Olmedo Maldonado  numismàtica
Rosa Carrera Palet   embolcalls de sucre
Roser Vila Bargalló   pins
Tomás López García   pel·lícules en DVD i discs de vinil
Vicenç Rizo Marcos   numismàtica

Fotografia de família de diferents membres de l’associació. Fotografia: autoria desconeguda

Imatge de l’estan que l’Associació Amics del Col·leccionisme de Rubí munta a la Fira. Fotografia: Isidre Forés
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Col·leccionar loteria nacional i cupons de l’ONCE
Escrit de José Velasco Pérez

La loteria té el seu origen en l’època del Rei Carles III d’Espanya, 
concretament s’implantà a l’abril de 1769 i per mandat reial. El 
reglament es va emetre el 1770 i el primer sorteig es va celebrar 
el 13 de maig de 1771 en diferents capitals com Madrid, València, 
Sevilla, Burgos i Barcelona. En començar la Guerra Civil Espanyola 
de 1936 a 1939, la loteria va patir les conseqüències del conflicte 
bèl·lic. 
Després, amb el temps, ha canviat molt el seu disseny.
La meva col·lecció en particular, recollida en vint àlbums, 
arxiva dècims des de l’any 1816 fins al 1946 i des de 1947 fins a 

l’actualitat. De tots els sorteigs que s’han celebrat durant aquests anys (antigament eren 
trenta-sis a l’any i avui dia en són cent tres l’any), n’arxivo dècims sols o fulles senceres 
(o sèries) de deu números des de 1971 fins el 2015; tot i que una de les col·leccions més 
interessants i complicades d’aconseguir és la de loteria que consta de cent mil números 
des del 00000 al 99999, de manera correlativa i que, gràcies a les xarxes socials i al 
contacte amb més de cent col·leccionistes de tot Espanya, amb els quals intercanviava 
els números que faltaven per completar aquesta col·lecció, tinc guardada en cinquanta 
capsetes de fusta.
Una de les altres col·leccions que tinc és la loteria de cinquanta països diferents, incloent-
hi Cuba dels anys 1851, 1942-43-44 i 1952, que actualment està prohibida. També hi ha 
números del sorteig de l’Or de Creu Roja del 31.3.1980, quan el Ministeri d’Hisenda va 
aprovar aquest projecte i del 8.6.1980, data en què se celebrà el primer sorteig de l’Or, 
quan Espanya premiava les butlletes guanyadores amb lingots d’or. 

Pel que fa als números de l’ONCE, comença la col·lecció el 1934 amb el primer sorteig 
fet a la Ciutat Comtal i fins a l’actualitat, passant pel Bono Semanal, el Combo i els 
Rasca. I l’afany col·leccionista segueix amb postals dedicades a la loteria i il·lustrades 
per dibuixants de renom, calendaris i participacions de loteria curioses –en què se 
sortejaven habitatges, vehicles i fins i tot vaques– i de Brasil, en guardo dècims en què 
apareixen fotografies de persones desaparegudes. Tot un món, molt de temps invertit, 
moltes curiositats i història apresa perquè el fet de col·leccionar no esdevingui només 
una classificació ordenada d’objectes, sinó que tinguin la importància que es mereix.

Detall de dos números de loteria de l’any 1912
El de la dreta és el més antic que conserva a la col·lecció.

Fotografies: Núria Julià
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Monedes gregues, ebusitanes i ibèriques de Rubí
Escrit de Jordi Vilalta. Llicenciat en Història

A Rubí, s’han trobat diverses monedes dels segles II i I aC, 
encunyades per diversos pobles que tenien colònies o punts 
estratègics de comerç amb la Península Ibèrica. Pel que fa al nucli 
d’Empúries, una factoria fundada per la gran ciutat de Massàlia 
(Marsella) al segle IV abans de la nostra era, es conserva al Museu 
de Rubí un dracma de plata de finals del segle III o II aC. Quant a  
les monedes procedents d’Ebushim (actual Eivissa, fundada pels 
cartaginesos al segle VII aC), compten amb tres peces de bronze en 
l’anvers de les quals es representa el Déu Bes i en el revers, un brau 

envestint. Però la quantitat més abundant de monedes antigues no romanes trobades 
al municipi vallesà són les que van encunyar els habitants ibers sota el domini romà als 
segle II i I aC i sembla que seguien el patró romà; servien per pagar el sou dels soldats 
procedents de la península italiana que ocupaven el territori, així com dels auxiliars i 
mercenaris indígenes, tot i que també contribuïren a integrar la zona ibèrica en el món 
econòmic romà.

A la Laietània (l’àrea tècnica que comprenia el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme i el 
Barcelonès), al segle II aC, hi havia les seques següents: Laiesken (no se sap exactament 
el lloc on encunyaven les monedes amb aquesta llegenda, però podria ser Montjuïc); 
Lauro (molt probablement a l’assentament de Puig Castell i Samalús, al Vallès Oriental); 
Ilturo (Cabrera de Mar, el Maresme que passà després, al segle I aC a Mataró amb el 
nom d’Ilduro) i Baitolo (Badalona).

En canvi, si es compta amb moltes seques de fora de l’àrea laietana, com dos asos (unitat 
de moneda de bronze) d’Untikesken, encunyats pels ibers que vivien a Empúries, amb el 
cap de la deessa Palas Atenea a l’anvers i el cavall Pegàs al revers, i datats a la primera 
meitat del segle II aC; dos asos i un semir (mig as) de kesse (seca ubicada, segons la 
majoria d’estudiosos, a Tarragona), i dos asos i un denari (moneda de plata) de Bolskam 
(Osca), així com altres asos de procedència incerta. Aquestes peces de la col·lecció del 
Museu, molt probablement han estat trobades a Can Fatjó. A Can Ramoneda s’ha trobat 
un altre as d’Untikesken, un d’Iltirta (la Lleida ibèrica), un altre de Kesse i un que també 
sembla procedir d’aquesta seca, un de Bolskan i dos semis de la ciutat ibera de Càstulo 
(Linares, Jaén), cosa molt estranya, ja que a Catalunya gairebé no hi ha troballes d’aquest 
centre encunyador. D’altra banda, hem de dir que segons Josep Serra, a l’antiga col·lecció 
del Museu de Rubí, hi havia monedes procedents d’Iltirta, Kesse, Auxo (Vic) i Sagunt.

Veiem, doncs, una presència abundant de monedes procedents de seques catalanes, 
especialment de Kesse (Tarragona), on hi havia el gruix de l’exèrcit romà aquarterat i 
Untikesken (Empúries) i algunes de fora, com les de Bolskan (Osca), fins i tot més que les 
estrictament Laietanes, de les quals, com ja hem dit, només hi ha catalogat un as l’Ilturo 
(Cabrera de Mar).
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Monedes romanes de Rubí
Escrit de Jordi Vilalta. Llicenciat en Història

A Rubí, al llarg del temps s’han efectuat moltes troballes de monedes romanes, de les 
quals la majoria, llevat de dos exemplars, resten guardades al magatzem del Museu de 
Rubí.
A la Guerra Civil, a causa d’un robatori fet per la soldadesca, van desaparèixer bastants 
peces i al Museu es guarden les que es van salvar o foren trobades amb posterioritat. 
L’historiador Josep Serra n’havia fet un llistat de totes les del Museu. Actualment, els 
estudis de Jordi Font han aconseguit identificar moltes de les que figuraven en la llista 
inicial de Serra. No se’n sap la procedència, però és molt probable que hagin aparegut en 
el jaciment de Can Fatjó.

D’època romana republicana (segle II i I aC) a la llista d’en Serra, constaven tres monedes 
de la família Atília de què es conserva un denari (de plata, datat al 148 aC). El Museu té 
altres denaris d’aquesta època: un data del 158-157 aC i un altre, actualment perdut, és 
de la família Opímia, del 131 aC (trobat a Can Fatjó). Serra també esmenta una moneda 
de la gens Emília i una altra de l’Antònia. Del jaciment de Ca n’Oriol procedeixen dos 
denaris serratins d’època romana republicana: un de la gens Mària, del 81 aC (col·lecció 
particular) i un altre de Q. Antoni Balb (83-82 aC).

Pel que fa a l’alt Imperi romà, a la col·lecció del Museu comptem amb monedes dels 
emperadors August, Agripa, Tiberi, Claudi, Cal·lígula, Neró, Vespasià, Domicià, Nerva, 
Trajà, Antoni Pius i Faustina (muller d’Antoni). Totes són de bronze, llevat d’un denari de 
Domicià. Josep Serra també esmentava, dins la col·lecció antiga, unes peces de Claudi 
Neró (el pare de Tiberi) i de Germànic (germà de Claudi i pare de Cal·lígula), que ara no 
consten físicament al fons del Museu, igual que una altra de Drus (un altre membre de 
la família imperial dels juliclaudis) que esmenta Cardús. Possiblement, formaven part de 
les monedes perdudes durant la guerra. 
De Ca n’Oriol, també tenim a Rubí un denari de l’emperador Tiberi, en una col·lecció 
particular. En un camp proper a la masia de Can Ramoneda, es van trobar monedes 
de bronze de Claudi i de Trajà i també s’hi va trobar un denari d’Alexandre Seves, un 
antoninià de Gal·liè i un altre de Claudi II.

Del segle III, una època de crisi, a l’antiga col·lecció del Museu, Serra esmenta peces de 
Macrí, Maximí el Traci, Gordià II, Valerià, Macrià, Claudi II i Car. Actualment, s’han pogut 
identificar les de Gordià II, de Gal·liè, Victorí i Car, gràcies als estudis d’en Jordi. 

Finalment, dels últims segles de l’Imperi romà, segons Serra i Cardús, a la col·lecció del 
Museu constaven diverses monedes d’aquests segles: de Dioclecià, del govern conjunt 
de Dioclecià i Maximià, de Maximià, de Galeri i Sever, de Constantí el Gran de Constantí 
II, de Santa Elena (mare de Constantí el Gran), de Magnenci, de Majenci, de Decenci, de 
Constanci (no esmenta si és el primer o el segon), Constant, Gracià, Teodosi, Màxim I, 
Arcadi, Valentinià III, Àvit, Majorià i Antemi. De totes aquestes, avui en dia, s’han pogut 
identificar peces de Dioclecià, de Constantí el Gran, de Constantí II i de Decenci. 
A Can Ramoneda, també han sorgit diverses peces d’aquesta època, totes de bronze, 
dues de Constantí el Gran i dues més de Constanci II.



355

Els bitllets durant la Guerra Civil Espanyola

En esclatar la Guerra Civil, a la zona republicana va desaparèixer la xavalla i les monedes de 
plata. Si en un principi es va recórrer a segells de correus de 10 cèntims que s’enganxaven 
a uns disquets de cartolina que emetia la Fàbrica de Moneda, finalment es va autoritzar 
els ajuntaments que emetessin paper moneda (bitllets i monedes fraccionàries), amb un 
valor màxim de 2 pessetes. Així, moltes poblacions de Catalunya, entre finals de 1936 
i tot el 1937, van emetre paper moneda per facilitar els intercanvis. El valor era d’1 
pesseta, de 50 cèntims i de 25 cèntims, a més de vals o bitllets de 10 i 5 cèntims. Aquests 
diners només podien circular en el municipi on fos emès. Malauradament, i a causa de 
les penúries de la guerra, quan moltes persones demanaven menjar a les masies, només 
acceptaven monedes de plata, sucre o xocolata, com ens explica Miquel Rufé (1989).

Bitllet d’una pesseta, emès per l’Ajuntament de Rubí l’any 1937. 
Font: Web todocoleccion.net

A Rubí, a més de l’Ajuntament, la Cooperativa La Rubinense també emetia moneda des 
de principis dels anys trenta, que feien servir els seus socis i que era admesa també en 
molts establiments de Rubí. Aquesta moneda continuaria durant els anys quaranta.
El Consell Municipal de Rubí va emetre bitllets des del 13 de maig de 1937 fins al 24 de 
juny del mateix any. Eren de 50 cèntims i d’una pesseta. Cal dir que els segells municipals 
també s’utilitzaven com a moneda fraccionària.

Altres entitats com la col·lectiva de flequers o el Centre Democràtic Republicà també van 
emetre monedes de cartró.
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Col·leccions de cartells “No molesteu”, estampes religioses, llibres d’en Tintín, 
sorra de deserts i flascons de perfum, propietat de Núria Julià
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Col·lecció d’envasos de begudes gasoses i ampolles de la marca Pepsi, propietat d’Isidre Forés
 Fotografia Isidre Forés.
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      1   2        3                                 4

      5   6        7                                 8

      9   10        11                               12

      13   14        15                               16

      17   18        19                               20

      21   22        23                               24

1-150è aniversari Societat            7-Amics del Col·leccionisme 2011       13-Sant Galderic 2005       19-Sant Galderic 2011
    St Antoni Abad      
2-II Trobada Plaques 2003            8-Amics del Col·leccionisme 2014       14-Sant Galderic 2006       20-Sant Galderic 2012
        
3-IV Trobada Plaques 2005           9-As. Numismàtica Rubí 2013             15-Sant Galderic 2007       21-Sant Galderic 2013  
         
4-V Trobada Plaques 2006            10-Juan Torras. Rubí                   16-Sant Galderic 2008       22-Sant Galderic 2014
               
5-VI Trobada Plaques 2007       11-Caves Arís Casanovas                     17-Sant Galderic 2009       23-Sant Galderic 2015

6-Amics del Col·leccionisme          12-Commemorativa Johan Cruyff      18-Sant Galderic 2010       24-Sant Galderic 2016
    2008                                                        

Col·lecció de Xapes locals propietat del museu
Fotografia: Eduard Fernández Villatoro
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Xapes de cava: objectes de celebració
Escrit de Marcel·lí Caparrós Méndez. Col·leccionista

El col·leccionisme de plaques de cava, anomenat 
“placomusofília”, és quelcom complex i personal. 
Va començar a França com una afició en la dècada 
de 1990. Els primers taps de cava eren de fusta 
i se subjectaven amb cordes per evitar que el gas 
s’escapés i encara no incorporaven les xapes. L’any 
1844, Adolphe Jacquesson va inventar una màquina 
per introduir els taps a pressió i afegir una xapa 
subjectada amb filferros, l’anomenat “morrió”.

A Catalunya, durant la Guerra Civil i la postguerra, es van reciclar llaunes de conserva per 
poder fabricar xapes de cava per algunes grans marques. Les primeres eren entallades, 
amb talls laterals perquè encaixés el morrió i una mica amples, que es pintaven de forma 
artesana. Algunes d’aquestes xapes tenien senyals per poder identificar-les: 4 estrelles de 
quatre, cinc i sis punxes, un punt partit, un rumb, aspes, ralles, etc.
Avui dia hi ha infinitat de formes de xapes, creades amb materials com el ferro, l’alumini, 
el plàstic, el llautó, cartró, coure, bronze, plata i, fins i tot, or.

Detall de la col·lecció de xapes de plata
Fotografia: Núria Julià

Jo vaig començar l’any 1992 i calculo que puc tenir aproximadament vint-i-set mil xapes. 
Quan vaig iniciar aquesta col·lecció es podien trobar xapes que avui dia són molt difícils 
d’aconseguir, ni envasades. Són les anomenades “entallades”, que es fan pagar molt 
cares perquè ja són molt antigues.
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Després també hi ha les xapes de les marques, les estampades, litografiades, de plata, 
bronze o coure i d’altres, molt poques, d’or. Després trobem les que es fabriquen 
especialment i en quantitats limitades per a les trobades de col·leccionistes i les plaques 
diverses, anomenades “pirules” generalment fetes per a celebracions empresarials, 
aniversaris, etc. i les franceses i les italianes. Poca cosa més puc explicar, ja que es tracta 
d’un món que cal viure. 

També hi ha xapes estampades amb diferents marques en què no és necessari la utilització 
de tinta, perquè es fabriquen amb làmines de diferents materials per aconseguir la 
tipografia buscada.
En les xapes gravades, primer es dibuixa la imatge en la matriu del metall i, seguidament, 
es marquen amb eines punxants i tallants, com ara el burí o punxó. Aquesta és una de les 
tècniques més complicades, ja que és l’habitual en l’art de la joieria i que confereix  a les 
xapes un gran valor econòmic pel temps que es requereix per encunyar-les.
Les xapes litografiades, amb el pas del temps, han anat incorporant la tècnica amb 
sistemes més precisos, tonalitats i dissenys amb costos més econòmics.

Sembla que la marca Bargalló (Alt Penedès) fou la primera a fabricar xapes d’aquest 
tipus, per encàrrec de Caves Castell Blanch. D’aquesta manera, es van fomentar les 
primeres trobades per fer intercanvis d’aquests objectes.

Diferents models de xapes de col·leccionista 
Fotografia: Núria Julià
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El matrimoni format per Joan Torres i Puri Roda, col·leccionistes de xapes de cava, fou 
artífex l’any 2017, d’unes “pirules” molt especials que mostraven imatges d’alguns edificis 
emblemàtics de Rubí i el mateix van fer amb les localitats veïnes de Terrassa i Sabadell.
La col·lecció, sota el nom Racons de Rubí, consta de 24 xapes que un cop tenen impreses, 
reparteixen entre coneguts, en les trobades de col·leccionistes o que canvien per 
Internet. Aquesta mostra de record al món del cava, una de les begudes elaborades a 
Rubí juntament amb el vi, es presenten iniciatives locals que donen a conèixer la ciutat 
vallesana arreu.

      1              2                   3                               

      4              5                   6                               

      7              8                   9                               

      10              11                   12                               

Col·lecció de xapes Racons de Rubí, propietat de Joan Torres i Puri Roda.
Fotografía: Eduard Fernández Villatoro
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Col·lecció de xapes Racons de Rubí, propietat de Joan Torres i Puri Roda.
Fotografía: Eduard Fernández Villatoro

      13              14                 15                               

      16              17                 18                               

      19              20                 21                               

      22              23                  24                               

1-Pont de Can Claverí 7-Masia Can Ramoneda        13-Museu Etnogràfic                    19-Masia Can Serra
            Vallhonrat                       
2-Plaça d’Anselm Clavé            8-Torre de la Llebre                 14-Museu Municipal Castell        20-Escola Ribas
         
3-Monument a la rierada        9-Masia Ca n’Alzamora          15-Ajuntament de Rubí                21-Torre Teixidor
        
4-Celler Cooperatiu                  10-Casa Imbert                        16-Ermita de Sant Muç                 22-Masia Can Balasch
        
5-Torre Marbà            11-Torre Bassas                       17-Església de Sant Pere              23-Antiga Estació

6-Casino Espanyol                    12-Masia Ca n’Oriol                18-Ateneu Municipal                     24-Elefant Bòdum                                               
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La misteriosa bellesa dels llevataps
Escrit de Rafael Rusiñol Regí 

Han sigut diversos els motius que em van portar al col·leccionisme de llevataps antics.
Vaig començar la col·lecció a principis dels anys noranta. Durant els meus viatges 
freqüents i professionals a Anglaterra, el nostre delegat Leonard Brian West (Len) em 
va aficionar amb passió a l’art del col·leccionisme. Fèiem visites a botigues d’antiquities 
sempre que podíem. Ell va ser qui em va regalar el primer llevataps. 
Vaig continuar l’afició en els viatges al sud i est de França, amb el recordat Pièrre 
Kodakovsky, amb qui vaig visitar diversos brocanteurs de les regions de Languedoc, 
Beaujolais, Bourgogne, Avignon i l’Alsace. Ell em va fer conèixer les vinyes i la cultura dels 
vins Cabernet, Riesling, Chardonnay o Pinot, entre d’altres.

També va influir la meva afició professional pels artefactes mecànics i automatismes 
amb una mica d’enginyeria. Efectivament, el llevataps és una admirable combinació de 
enginy i art. Hi ha una misteriosa bellesa en els llevataps vells, entre els mecanismes i la 
bellesa dels materials naturals com: ferro, bronze, or, plata, fusta... a més, el llevataps és 
un element transportable, fàcil de mostrar i d’exhibir.

Rusiñol amb part de la seva col·lecció de llevataps. 
Fotografia: família Rusiñol
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També em vaig trobar còmode en les negociacions a l’entorn de la compra d’objectes 
antics, que tan sols tenen el valor segons l’interès que un hi posa. M’agradava remenar 
i trobar ofertes i oportunitats d’objectes sense preu definit i aleshores, entrar en la 
negociació de preus davant de l’especulació típica del venedor d’antiguitats. Tot això 
es converteix en un atractiu anímic típic d’aquest tipus de venda a part d’un interessant 
intercanvi de coneixements. Obtenir l’objecte després de la negociació i el regateig 
es converteix en un al·licient que va més enllà de la pròpia compra i aporta vivències, 
historietes, coneixements i millores en les relacions personals.

A més, el llevataps et transporta a aquests moments immediatament anteriors a obrir 
una ampolla de vi. Són moments màgics que, d’alguna manera, et preparen per a un 
esdeveniment d’especial importància. Avui, el gest de destapar una ampolla significa 
preparar-se a degustar i compartir bona beguda i això forma part de la litúrgia, com 
tantes altres coses del plaer a la vida.

Amb aquesta col·lecció he pogut contactar amb els grans col·leccionistes italians com 
Paolo de Sanctis, francesos com Yves Roussel Rouard, anglesos com Wallis Fletcher, que 
he tingut el plaer de conèixer i establir-hi una certa relació.
Recordo les meves tribulacions a la recerca de llevataps vells: molta paciència, sang freda 
i disciplina. Preparació i coordinació de viatges per compatibilitzar el temps de treball 
amb la visita a museus i mercats de brocanters i antiquaris.

La història del llevataps va molt lligada a l’evolució de l’ampolla de vidre i del tap de 
suro. Últimament he volgut lligar l’evolució del llevataps en el temps, els diferents tipus 
i les seves patents amb el desenvolupament tecnològic industrial de finals del segle 
XVIII. Aquest és el motiu d’escriure un llibre sobre aquest desenvolupament i les meves 
vivències i peripècies.
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No em considero un col·leccionista
Escrit de Miquel Mas. Artista

No em considero un col·leccionista, sinó un “caçador” de 
coses. Vaig començar a guardar trastos amb catorze anys, 
especialment objectes antics: joguines, sagrats cors, postals o 
artesanies... No soc cap expert en la matèria, només els guardo 
perquè m’agraden.
A aquesta aventura de “col·leccionar”, s’hi va afegir més 
endavant la Magda, la meva esposa, i del viatge de noces ja 
vàrem tornar carregats amb diverses ceràmiques. Amb els 
anys, n’hem anat incorporant més.

Mai he arribat a fer cap bogeria per poder obtenir una peça que m’interessi, potser 
perquè no m’han sobrat els diners, tot i que, com a anècdota, recordo que amb vint-i-dos 
anys vaig comprar cinc nines de porcellana per dues-centes pessetes. També la vegada 
que m’he gastat més diners va ser al Mercat de les Puces de París que, per una carpeta 
amb làmines sobre el cos humà, on es poden veure l’aparell circulatori, el sistema nerviós, 
la musculatura,..., a mida real i impreses en litografia, em vaig pagar 25.000 pessetes. 
Quan viatjo aprofito per portar artesanies dels llocs on vaig, però molt triades, les més 
antigues, les més autèntiques.  
 
Alguns d’aquests objectes, els utilitzo per als meus dibuixos i pintures, com per exemple: 
les nines de porcellana. Es van 
fer molt conegudes gràcies a les 
meves primeres exposicions, 
així com les ceràmiques o les 
peces de vidre que es poden 
veure en les meves natures 
mortes. A més a més, quan vaig 
pel carrer, no puc evitar fixar-
me en les coses que la gent 
llença, en especial els objectes 
de fusta. En recupero alguns i 
d’altres s’acaben convertint en 
escultures (assemblatges). 
     
              
Tot i que conservo andròmines de temàtiques diverses, em centro a col·leccionar obres 
d’art i artesania popular. Com que a moltes coses els veig la part artística, soc una mica 
imprevisible i, darrerament, he afegit creus a la col·lecció de sagrats cors (aquells que es 
posaven darrere les portes), on hi ha des de crucifixos tradicionals i creus portades de 
Mèxic i d’Etiòpia i fins a d’altres de creació pròpia.             

He  convertit casa meva en un petit museu on visc envoltat de trastos i records.

Miquel Mas i Magda Batlles, amb una de les col·leccions
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“M’exalta el nou i m’enamora el vell”. J. V. Foix
Escrit de Pep Borràs, escultor i col·leccionista de joguines antigues

Sempre m’han agradat les antiguitats i, amb el temps, he anat 
acumulant molts objectes antics. Va ser a partir de l’any 2010, 
però, que vaig dedicar els meus esforços només a les joguines 
antigues i a conservar la col·lecció d’objectes dels anys 50. La 
col·lecció està formada a partir d’intercanvis amb amics, amb 
fires de segona mà, mercat dels Encants, adquisicions per internet 
i per donacions. Jo crec que les millors peces que tinc son gràcies 
a les donacions de diferents famílies de Rubí, ja que el mercat de 

la joguina és molt car i jo no les hauria pogut comprar mai. També tinc iniciat un treball 
sobre els establiments que venien joguines a Rubí i fotografies de rubinencs jugant en el 
bloc joguinespepborras. Antigament, no hi havia botigues dedicades exclusivament a les 
joguines i compartien la venda amb altres articles de perfumeria, premsa o roba, com era 
el cas dels: Pallarols, Cucurull, Vilalta o Cal Cotorra. A la meva col·lecció hi ha una mica de 
tot: bèsties de cartró pedra, trens, nines, jocs de taula, tumilets, patinets, tricicles, bales, 
soldats de plom, cow-boys, indis, cases de nines, robots, figures del pessebre, joguines 
bèl·liques, joguines de llauna i de fusta, cine Nic, cinExin o cromos, entre d’altres.

Nines, casetes i joguines antigues, col·leccionades per Pep Borràs. Fotografia: Pep Borràs

També he anat col·leccionant obres d’art d’artistes en qui el joc pren protagonisme, com 
ara: Miquel Mas, Xavi Espínola o Josep M. Roset.
Personalment, m’agrada més una joguina trencada que una d’impecable, treta de la 
caixa, perquè m’imagino l’infant que hi va jugar. Quan miro una joguina antiga, tinc una 
sensació d’admiració, de bellesa estètica, d’estar davant d’un objecte amable, familiar, 
fràgil... no sé com definir-ho. En el meu taller del carrer de Sant Miquel, La Claraboia, 
estic fent espai per poder exposar part d’aquestes col·leccions perquè es puguin visitar 
i, al mateix temps, agrair a totes les persones que, amb les seves donacions, han fet 
possible aquesta col·lecció, que és part de la història de Rubí i que espero continuar 
ampliant amb el temps.
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Uniformes, escuts i altres objectes policials
Escrit de José David Rodríguez Martínez

Soc agent de la Policia Local de Rubí des de 1989 i soci funddor de PICA (Police International 
Collector Association) a Espanya.

David Rodríguez, envoltat de gorres i uniformes al seu museu
Fotografia: Carles Ribas

La meva gran afició pel col·leccionisme s’inicia el 1995, a l’acadèmia, en intercanviar com 
a record amb altres companys l’escut policial dels seus municipis. Des d’aleshores, he 
creat el meu museu, que ja disposa de més de 6.000 peces.
Amb el temps, vaig pensar que estaria bé emmarcar-los i anar ampliant la col·lecció 
amb trobades amb altres policies. Fruit d’aquestes trobades, em convidaren a una 
reunió de col·leccionistes a Sant Vicenç dels Horts, on realment aquesta afició va obrir 
fronteres. Vaig assistir a set reunions anuals per tot Espanya i la col·lecció va augmentar 
ràpidament, moment en què vaig plantejar-me seriosament la creació d’un petit museu 
al garatge de casa meva.

De col·leccionar només plaques i escuts policials, vaig ampliar a qualsevol objecte que 
tingués relació amb la tasca policial i he exposat per tot Espanya. Com que en el municipi 
de Rubí no hi havia gaire informació sobre el cos de la Policia Local, vaig aprofitar per 
fer una recerca exhaustiva dels seus orígens i de l’evolució dels uniformes que s’han anat  
dissenyant durant els anys. Fent aquesta recerca, vaig descobrir l’any de creació de la 
Policia Local i vaig poder contactar amb la família del primer agent. 
Algunes de les peces aconseguides són de gran valor històric, com per exemple: les 
plaques de la Policia Territorial del Sàhara, un cos policial desaparegut des de l’any 1975 
amb la reconeguda “Marcha verde”.
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L’uniforme dels Miñones d’Àlava, cos de vigilància que passaria a ser l’embrió de l’actual 
Ertzaina; escuts de policia de diferents reserves índies (tant americanes com canadenques), 
i així, sumant centenars d’articles que sempre expliquen una història darrere.
En cadascun dels viatges que he fet amb la família, hi ha una parada obligada a les 
comissaries i el tracte que m’han dispensat sempre ha estat fantàstic. Llocs on he pogut 
intercanviar, sense cap problema, escuts amb altres agents i, fins i tot, m’han obert la 
porta a fer una visita més agradable de la ciutat, tant a Espanya com a l’estranger.
Tinc moltes anècdotes per explicar sobre els bons moments que m’ha regalat aquesta 
afició, i tot i que ara ho tinc una mica parat, continua tenint un enorme valor emocional 
i sentimental.

La col·lecció consta de diferents apartats:
 - 4.600 escuts i plaques policials de 210 països, dividits en continents i unitats  
 (canina, cavalleria, SWAT, ciclista, suport aeri, aborígens, antidroga, portuàries i  
 penitenciàries).
 - 600 gorres i cascs dels cinc continents
 - 80 uniformes d’Europa i dels Estats Units
 - Anelles de corbata i clauers
 - Més de 200 vehicles policials a escala (helicòpters, motos, furgons, etc.)
 - Ninos articulats del grup SWAT, unitats canines i cossos de policia
 - Miscel·lània

Mostra de les més de cinc mil peces inventariades
Fotografia: José David Rodríguez Martínez



369

Creació de l’Associació Numismàtica de Rubí
Escrit per Salvador López Ruíz, amb el suport d’Eustaquio 
Rodríguez Rincón. Vocals de l’Associació

Un dia de l’any 2013, durant una tertúlia entre amics (algun d’ells, col·leccionistes de 
monedes), va sorgir la idea de poder crear una entitat dedicada al món dels bitllets i 
les monedes, ja que no n’existia cap d’àmbit local. Personalment, vaig comentar que 
recordava una botiga antiga, situada davant la benzinera Puig, a l’avinguda de Barcelona, 
on es venien o es canviaven segells i monedes. 

També recordo que pels volts dels anys seixanta, hi havia una associació a Rubí on 
es realitzaven múltiples subhastes de monedes, entre les quals solien participar 
col·leccionistes de Rubí i de les localitats veïnes i de les quals, malauradament, no  tenim 
més dades.

Tornant a la tertúlia inicial, en la mateixa trobada, es va decidir tirar endavant la idea i es 
va acordar delegar a Eustaquio Rodríguez i a un servidor la tasca de redactar i gestionar 
els estatuts preceptius per tal d’obtenir el reconeixement oficial com a associació. Un cop 
obtinguts els permisos necessaris per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament 
de Rubí l’octubre d’aquell mateix any, es va presentar l’Associació Numismàtica de Rubí 
oficialment a l’auditori del Museu Vallhonrat al mes de desembre. L’acte va retre un petit 
homenatge a totes aquelles persones que, durant anys, van fomentar la numismàtica a 
Rubí, se’ls va lliurar d’un carnet com a socis honorífics i es va convidar a tothom a fer-se’n 
soci.

La primera junta de l’associació fou formada per: Zeus Palomino Díaz (president), Salvador 
López Ruíz (secretari), Andreu Alonso Fernández (tresorer), Eustaquio Rodríguez Rincón 
(relacions institucionals) i Santiago Perea Sánchez (actual president), José Palomino Amo 
i Joel Palomino Contreras (vocals).

La finalitat principal de l’associació és el foment de l’ús històric de les monedes i bitllets 
i el bescanvi de col·leccions. Considerem que enriqueix la cultura viva d’un poble i és 
una manera de poder mostrar al jovent aquesta afició perquè en donin continuïtat. A 
partir d’aquí, i amb una trentena de socis, ja es van organitzar nombroses activitats i 
també un espai, on ens dedicàvem a ajudar a la identificació de monedes i a valorar-les  
a tothom qui ho sol·licitava. Amb el pas dels anys, l’associació s’ha anat ampliant amb 
altres objectes de col·leccionisme, com ara, els minerals i els fòssils.

Des de fa un temps, l’associació disposa d’una parada davant la plaça del Mercat 
Municipal, on cada primer i tercer dissabte de mes, fem exposicions de monedes i de 
bitllets. A més, s’hi troben diferents col·leccionistes per intercanviar, preguntar o informar-
se i parlar de diferents aspectes relacionats amb aquest món que tant apassiona als qui 
ens hi dediquem.
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Durant la Guerra Civil, van desaparèixer de la circulació les monedes i després d’algunes 
propostes sense èxit, com els segells de correus enganxats en un disc de cartolina, la 
Fàbrica de la Moneda va decretar autoritzar els ajuntaments a emetre paper moneda 
local amb base de bitllets o moneda fraccionària, amb un valor màxim de 2 pessetes i 
només de curs obligatori al terme municipal. Un inconvenient per a aquelles persones 
que es desplaçaven a d’altres localitats. 

Moneda de 0,05 cèntims de la Cooperativa Obrera La Rubinenca. 
              Any 1933, propietat de Salvador López.   Fotografia: Núria Julià

Acabada la Guerra i durant bastant temps, aquesta moneda local continuà funcionant. 
A Rubí concretament, hi havia la moneda de la Cooperativa de Consum “La Rubinense”, 
utilitzada per molts socis, però a causa de l’augment dels preus dels articles de consum i 
a la poca moneda existent, el 13 de maig de 1937, el Consell Municipal de Rubí va acordà 
emetre bitllets per valor de 0,50 cèntims i 1 pesseta, com els que es reprodueixen en 
aquest article.

 Bitllets d’1 pesseta i de 0,50 cèntims, propietat del Sr. Salvador López. Fotografia: Núria Julià
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AGRAÏMENTS

Aquest apartat és un dels espais més importants del llibre. S’hi agraeix el temps i l’interès 
de tothom que ha ajudat a fer possible que el Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí ampliï 
les seves col·leccions; al mateix temps, també s’hi valora la informació i documentació 
facilitada per catalogar-les. 

Un sincer i afectuós agraïment també per a totes aquelles persones a qui agrada 
reunir i classificar objectes, peces úniques i especials, que possibilita que el món del 
col·leccionisme sigui un passeig per la història.

Gràcies, per tant, a totes les persones i entitats que han fet arribar objectes i peces a la 
Fundació del Museu  per poder ser restaurades, catalogades i exposades.

FAMILIARS
Alba Sánchez • Albert Ferrer • Albert Vallhonrat • Ana Hostalrich • Anna Vallhonrat 
• Antonio Sánchez (Ɨ) • Ariadna Ferrer • Aurora Pedrós • Biel Amat • Franc Amat • 
Georgina García • Glòria Escudé (Ɨ) • Jordi Vallhonrat (Ɨ) • José Bonilla • José Vallhonrat 
• Josep Bernat • Juan Blanc (Ɨ) • Laura Gibert • Lucas Bonilla • M. José Hostalrich • M. 
Teresa Vallhonrat • Mar Amat • Maria Espasa • Mario Bonilla • Mercè Cervera (Ɨ) • 
Mercè Miralles (Ɨ) • Mercedes Manzano • Miguel Ángel Sánchez  • Miquel Vallhonrat • 
Mireia Bernat (Ɨ)  • Montse García •Nil Vallhonrat •Núria Martí •Núria Vallhonrat • Paco 
Amat • Vicenç García (avi) (Ɨ) • Vicenç Garcia (tiet).

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Ana Ma. Martínez • Carme García • Núria Buenaventura • Eduard Pallejà • Miquel Llugany

Agustí Martínez • Alfonso Manjón • Anabel Cuesta • Andreu Hernàndez • Ànnia Garcia •
Antoni García • Arés Tubau • Armand Querol • Belén Meneses • Falet Bosch • Francesc
Hinojosa • Francesc Sutrias • Iván Hernáez • Jaume Buscallà • Joan Carles Boronat • 
Joan Ridao • Jonatan Cobo • Jordi Muntan • Josep Ma. Castro • Juan López • Lluís Ridao 
• Lourdes Viñas • Manuel Velasco • Maria Mas • Marta Garcia • Marta Ribas • Martí 
Pujol • Moisés Rodríguez Cantón • Moisés Rodríguez Martínez • Mònica Querol • Neus 
Muñoz • Noelia Borque • Núria Climent • Pere Juli Tabueña • Rafael Güeto • Rafael Páez 
• Vicenç Rabadán • Víctor García • Víctor Puig • Xavier Corbera • Xavier Reinaldos.

Carme Fernández • Cèlia Casanovas • Cristina Guirao • Domènech Casadevall • Enrica 
Bornao • Francisco J. López • Gemma Bustamante • Guillem Olivé • Jep Quintas • Joan 
Gallisà • Joan Maronda • Joan Puntí • Jordi Núñez • Jordi Ollé • José M. Mateo • Josep 
Bogunyà • Josep Milà • Judith Tapiolas • Lidia Juste • M. del Mar Cantón • M. Dolors 
Rider • Manuela Ibáñez • Marc Sala • Mariona Álvarez • Meritxell Gumbau • Nicolau 
López • Núria Julià • Olga Pons • Pau Fresquet • Rosa González • Sandra Casas.

FÒRUM CECOT-RUBÍ
Antoni Abad • David Garrofé • Joan Arch (Ɨ) • Jordi Parera • Manel Jiménez • Joseba Ruíz 
• Maite Pérez • Núria Amela.
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Armand Marcè • Anna M. Torredeflot • Anselmo Gala • Alexandra Sánchez • Albert Gaju   
• Dionís Rovira • Francisco Visa • Guillem Palomar • Joan Rocafort • Jose Felix Anglada • 
Jordi Arch • Lluís Ridao • Ma. Jesús Sabatés • M. Victoria Flores • Manel Selfa • Manuel 
Garcia • M. Isabel Brañas • Miquel Ortuño • Núria Vallhonrat • Rossend Marqués • 
Xavier Viladiu.

PARTICULARS I ENTITATS COL·LABORADORES
Àgata Guinó (Tot Rubí) • Albert Sendra • Alejandra Martínez (Hermandad Rociera) • 
Alfonso Manjón (Hermandad Rociera) • Amador Ferrer (Centro Aragonés) • Anna 
Cruanyes • Anna Tamayo • Anna Vallhonrat • Antiquaris Arcadia • Antonio Martin • 
Ariadna Benabides (Associació Sant Galderich) • Avelino Recio • Carla Serra (Rubí TV) 
• Carolina Alabau • CECOT • Centre Documentació i Recerca Museu Frederic Marés • 
Cristina Carrasco (Diari de Rubí) • Cristina Moreno • Dani Pernas • Enric Pallarès (Racó 
del Llibre) • Espai d’Art i Creació Contemporanis de Martorell • Eugenio Remache 
(Associació Amics del Col·leccionisme) • Eulàlia Sanuy • Familia Blanch • Familia Carrucca 
• Familia Forgas • Familia Lladó • Familia Queralto • Familia Sampons • Francesc 
Margenat (Grup Col·laboradors Museu de Rubí) • Francesc Puig • Francesc Xavier Arís 
(Grup Col·laboradors Museu de Rubí) • Francisco Gracia (Centro Aragonés) • Francisco 
Pedroso • Isabel Mercader (Associació Pessebristes) • Isidre Forés (Associació Amics del 
Col·leccionisme) • Isidre Rubio (Esbart Dansaire de Rubí) • Jacinto Martínez • Jaume 
Parras • Jaume Perelló • Javier Grau (Tot Rubí) • Joan Manel Camps (Esbart Dansaire de 
Rubí) • Joan-Miquel Merino (Geganters de Rubí) • Joaquim Sabater (Dones de Cor) • 
Jordi Vilalta (Centre d’Estudis Rubinencs) • Jorge del Olmo • Jorge García (Hermandad 
Rociera) • Jose Sendra • Josefina Gual • Josep Cahís • Josep Carreras • Josep Comellas 
(Associació Pessebristes) • Josep González (Associació Pessebristes) • Josep Puigventós 
• Josep Recolons • Josep Vila • Judith Subirachs • Julio Torres • Lidia Juste (Ràdio Rubí) 
• Llàtzer Cañizar • Lluís García • Lluís Giralt • Lluís Puig • Lupe Villaret • M. Assumpta 
Méndez (Dones de cor) • M. Carme Raventós • M. del Mar García (Hermandad Rociera) 
• Magda Batlles (Masdisseny) • Manel Bamala (Societat Sant Antoni Abad) • Manolo 
Martin • Mariana Trinidad • Marta Casas (Rubí TV) • Melcior Viloca • Miquel Calcerrada 
• Miquel Macià (Rubí TV) • Miquel Mas • Miquel Pujol • Miquel Vivancos (Ɨ) • Miquela 
Pons (propietària del llegat Pons Cirac) • Mònica Batlle • Montse Soler • Museu Cau 
Ferrat de Sitges • Museu de Rubí • Núria  Julià • Núria Climent (Societat Sant Antoni 
Abad) • Oriol Vila • Pablo Bertrand • Pep Cruanyes • Pere Bel • Pere Cahís • Pere Vila • 
Pilar Alonso • Pilar Bel • Pilar Cayero • Pilar Malo • Pilar Margarit • Rafael Font • Ramon 
Batalla • Ramon Bayés • Raquel Pérez • Robert Vergés • Rosa Sanchez • Salvador Ollé (Ɨ) 
• Salvador Sendra • Sese Jover • Teralco.

PROFESSIONALS
Alfons Capmany • Álvaro Martín (escola Mare de Déu de Montserrat) • Andreu Puigfel 
• Ángel Merayo • Anna Rocafort • Antoni Saüch (Ɨ)• Antonio Aribau •  Antonio Jordà • 
Antonio Martín • Beth Marquès • Bruno Ferrari • César Font • Col·legi d’Administradors 
de Finques de Catalunya • Col·legi d’Agents de la propietat immobiliària de Barcelona 
• Col·legi de Gestors i Administradors • Conrad Corbella (Ɨ) • Cristian Álvarez • Dolors 
Castañer • Eduard Fdez Villatoro • Eduard Torras • Elena Parral • Elsa Grau • Enric 
Xercavins • Enrique Vendrell • Esteve Arana (escola Mossén Cinto Verdaguer) • Eugeni 
Lerín (Ɨ) • Fernando Lerin • Fotografia Bagán • Francisco Enríquez • Francisco Gómez • 
Frederic Anguera • Germans Davila • Germans Escalona • Irene Pérez • Jacinta Ramoneda 
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• Jaume Segura • Joan Pérez • Jordi García • Jordi Sabartes • José Ruíz Fernández • Josep 
Capmany • Josep Carreras • Josep Lluís Cristià • Josep M. Marbà • Josep M. Ricomà • 
Josep M. Vendrell (Ɨ) • Josep Pernas • Josep Recolons • Josep Ruíz • Josep Viladiu (Ɨ) • 
Juan Arcs (Ɨ) • Juan Juste (Ɨ) • Juan Llugany (Ɨ) • Juan Luís Saperas • Juan Romeu (Ɨ) • Juan 
Sucarrats (Ɨ) • Judit Carretero • Julio Tornés • Lluís Laliga • Luisa Crespo • M. Carmen 
Brenes • M. Carmen Otero • M. Engràcia Calaf • M. Lluïsa Méndez • M. Rosa Vilalta • 
Macheco Constructora •  Manel Domingo • Manolo Borregón • Mercè Corral • Mercè 
Hidalgo • Miguel Pujol • Miquel Arbós • Miquel Gaju • Miquel Marqués (Ɨ) • Natalia 
Giménez Bautista • Pneumàtics Martín • Olga Modol • Oriol Segura • Paco Martínez 
• Pere Maristany • Pilar Malo • Rafael Fernández (Ɨ)• Rafael Pérez • Ramón Fillol (Ɨ) • 
Ramon Martí (Ɨ) • Ricard Mir • Rosa M. Martín (escola Pau Casals) •  Verònica Lara • 
Xavier Aguilar.

Notaris: Josep Ma. Gasch Nohet • Lorenzo García Tornel (Ɨ) • Francisco Caja Ríquez • 
Mario Ruíz de Bustillo • Martín Martín López • Lluís Jou i Mirabent.

LA IMPORTÀNCIA DE LES DONACIONS PER A UN MUSEU

La Fundació del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí vol agrair i destacar la importància 
de cadascuna de les persones que durant molts anys han fet donacions al Museu. Un 
gest que posa en valor la generositat de voler compartir “tresors” personals i familiars 
que s’exposaran i es catalogaran per compartir amb el màxim nombre de persones que 
sigui possible. 

Es tracta de donacions una part de les quals es conserva, ja que enriqueix el patrimoni 
etnogràfic d’un museu familiar, nascut des de la il·lusió, l’esforç i les ganes de preservar 
una part de la història que no es pot deixar en l’oblit. 
Objectes que es consideren dignes de representar a la societat que els va crear i que 
permeten valorar la singularitat, la tècnica, l’estètica i la vàlua que presenten des d’un 
punt de vista històric i artístic. Peces que parlen de la vida quotidiana, que permeten una 
recerca històrica per als investigadors i que tenen la consideració de béns recuperats per 
fer-los dipositaris d’una memòria col·lectiva.
En definitiva, llegats i herències d’avantpassats, testaments inanimats que foren 
d’utilitat en altres temps i que els museus exposen en el silenci nostàlgic de les sales per 
transformar-los en protagonistes indiscutibles de cada visita.
És per això que l’ampliació del fons dels museus té un paper rellevant en la dinamització 
i en la difusió de la cultura. Aquest fet convida estudiants, historiadors i la ciutadania 
en general a trobar en cada racó de les sales expositives un espai d’aprenentatge, de 
records, d’informació, d’observació i d’interès sobre diferents àmbits de la història.

Per tant, les persones que han realitzat les donacions mereixen un espai en aquest llibre 
que permeti donar les gràcies a tothom que ha confiat en la família Vallhonrat i en el 
seu equip de professionals perquè cada objecte sigui custodiat, valorat i tractat com es 
mereix. Es vol retornar aquest gest, amb la cura de cada peça es mereix per tal que llueixi 
a les sales i els visitants la pugui contemplar. Un feed back altruista i una manera de 
seguir cultivant les relacions entre particulars i el museu, perquè cada petit gest marca 
una gran diferència.
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AMISTATS I PERSONES DONANTS
Alfons Martí • Àngel Soler • Àngela Colomer • Àngela Torrella • Antonio Hernández • 
Antònia Montmany • Antònia Pons •Antònia Ros • Antonio Fernández Villatoro • Antonio 
López • Antonio Montolio i Roser • Antonio Muñoz • Antonio Prior (Ɨ) • Arantxa Colomer 
• Arxiu Gavin • Assumpció Amorós • Aurèlia García • Bartomeu Cucurull • Bartomeu 
Marcet • Bernardino Contreras • Berta Ribé • Carles Estella • Carlos Mondón • Carme 
Colomer • Carmelo Calado • Carmen Ponce • Cinto Jané • Claudi Vallhonrat •  Dolors 
Vilarrubia • Domingo Montasell • Eduard Arbó • Elisabeth Arantegui • Enric Cabrejas 
• Enric Pérez • Enric Serrano • Enric Xercavins • Esteve Segura • Eustaquio Rodríguez 
• Falet Bosch • Fernando García i Núria • Fernando Torres • Ferran Manau • Francesc 
Margenat • Francesc Vallhonrat • Francisco Rodríguez • Francisco Roig • Francisco Soler 
• Ginés García • Glòria Bas • Guillermo Pizarro (Ɨ) • Helena Fazendeiro • Ignasi Marroyo 
(Ɨ) • Immaculada Ferrer • Inés Almirall • Isabel Agell • Isabel Segura • Isidre Rubio • 
Jaume Carreras • Jaume Clarós (Ɨ) • Jaume Guixà (Ɨ) • Jaume Ros • Jaume Ruíz • Javier 
Vila • Joan Arís (Ɨ) • Joan Bailés • Joan Fosas (Ɨ) • Joan Manel Camps • Joan Rius • Joan 
Torras • Joaquim Bou • Joaquim Conca • Joaquim Peitx • Joaquim Tubau • Joaquim 
Vallhonrat • Jordi Arch • Jordi Boltas • Jordi Carreres • Jordi Illa • Jordi Ibiza • Jordi Nadal 
(Ɨ) • Jordi Pernas • Jordi Simó • Jordi Tutusau • Jordi Vega • Jorge García • José A. Capel • 
Josep M. Cuadras • José David Rodríguez • José Luís Correggio • José Luís Martínez • José 
Segura • José Velasco • Josefina Escofet • Josep Artigas • Josep Colomer • Josep Galcerà 
• Josep M. Palou • Josep M. Recas • Josep M. Roset (Ɨ) • Josep Mora • Josep Saavedra 
• Josep Saltó • Juan Abras • Juan Amorós • Juan Dabant • Juan Gasulla • Juan Vila • L. 
Sala • Leoncio Martínez • Lluís Arís • Lluís García • Lluís Giralt • Luís Puig • Lourdes Pérez 
• M. del Mar Canet • M. Engràcia Vilarrubia (Ɨ) • M. Luz Casas • M. Rosa Arís (Ɨ) • M. 
Rosa Cortadellas • M. Rosa Jorba • M. Rosa Mota • Manel Aluju • Manel Sabartés (Ɨ) • 
Manolo Dopacio (Ɨ) • Margarita Blanes • Maria Palau • Maria Pujol •  Maribel Cardona 
• Mariona Checa •Marta Omaña • Martí Rojo • Matilde Albalate • Melcior Viloca • 
Mercè Ibáñez • Mercedes López • Meritxell Torné • Miguel Sánchez • Miquel Galofré • 
Miquel Miras • Miquel Montoliu • Miquel Vivancos (Ɨ) • Mònica Marbà • Montse Sarra • 
Montserrat Farreny • Montserrat Pernas • Montserrat Gaju • Montserrat Pons • Montse 
Colomer • Montse Sarra • Montserrat Torrella •Mossèn Joaquim Brustenga • Mossèn 
Joaquim Messeguer • Nati Amadó • Núria Campderrós • Núria Casaponsa • Núria Colet 
• Núria Espinosa • Núria García • Núria Gutiérrez • Núria Mulé • Núria Nadal • Núria 
Oller • Olegario Martínez • Olga Sentís • Pablo Muñoz • Paco Molina • Paquita Soler • 
Pascual Soler • Pep Borrás • Pep Ollé • Pepi Vila • Pepita Terradas • Pere Clotas • Pere 
Cortadellas • Pere Embuena (Ɨ) • Pere Grau • Pere Julià • Pere Lladó • Pere Pagès • Pere 
Puig • Pere Torrella • Puri Roda • Rafael Font • Rafael Gargallo • Rafael Prats • Rafael 
Roca • Ramon Gil • Ramon Mas • Ramon Murillo (Ɨ) • Ramon Vilarrubia • Ricard Prior • 
Rosa Fosas • Rosa Hancock • Rosa M. Boix • Rosa Oller • Rosa Ventura • Rosa M. Jorba 
• Roser Raventós • Salvador López • Sebastià Colormer (Ɨ) • Sebastiana Arís • Silvia Gaju 
• Susi Méndez • Teresa Blanch • Teresa Miralles • Teresa Roig • Tomàs Torra • Trinidad 
Carrillo • Vicenç Muñoz • Vicente Calvo.

CERDEÑA GRUP: Abelard Guillem • Alfredo Royo (Ɨ) • Àngels López • Àngels Molina 
• Àngels Pujol • Anna Hostalrich • Anna Lucas (Ɨ) • Antònia Muñoz • Antònia Rius • 
Antonio Español • Arturo Sánchez • Blas Fernández • Carme Guillem • Conxita Molina • 
Cristina Cuadras • Dolors Susany • Esther Arrando • Francesc Pérez • Francesc Prudencio 
• Irene Enríquez • Javier Asurmendi (Ɨ) • Joan Cunillera • Joan Eril • Joan Solé (Ɨ) • Jordi 
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Dalmau • Jordi Nadal (Ɨ) • Jordi Sala • Josep Cuadras • Josep Mercadal (Ɨ) • Juli Bondia • 
Julio Reboiro • Lluís Cortés S.J. (Ɨ) • Lluïsa Batista • Lluïsa Bernabeu • Ma. Carmen Paños 
• Ma. Dolors Poca • Ma. Engràcia Vilarrubia (Ɨ) • Magda Sánchez • Maite Pajín • Ma. 
Rosa Serrallonga • Manuel Toribio • Margarida Dalmau Marta Cuscó (Ɨ) • Mercè Miralles 
(Ɨ) •Milagros García • Miquel Dotor • Miquel Fornells • Montse Molins • Montserrat 
Sarrà • Nicolás Sánchez (Ɨ) • Paulino García • Pepi Pérez • Pere Vallhonrat • Poli Tortosa 
• Ramon Murillo (Ɨ) • Rosa Payàs • Rosa Ma. Ray i Roser Buscà (Ɨ).

VISITES AL MUSEUVISITES AL MUSEU

CENTRES EDUCATIUS  
Casal d’Estiu Balmes • CEIP Mossèn Cinto Verdaguer • Escola 25 de Setembre • Escola 
Balmes • Escola Ca n’Alzamora • Escola Crespinell Terrassa (Educació Especial) • Escola 
d’Art i Disseny EDRA • Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol de Rubí • Escola d’Educació 
Especial Fàtima de Terrassa • Escola d’El Bosc • Escola Fàtima de Terrassa • Escola Joan 
Maragall • Escola Maristas • Escola Municipal de Música Pere Burés • Escola Patronat 
Ribas • Escola Pau Casals • Escola Serra de l’Obac Terrassa • Escola Teresa Altet • Escola 
Verge de Montserrat • INS J.V. Foix • INS L’Estatut • INS La Serreta (Rubí i França) • INS 
Rivo Rubeo • La Schola • Llar d’Infants Els Barrufets • Regina Carmeli • UAB (Alumnat del 
Grau d’Humanitats, assignatura de Museologia).

ASSOCIACIONS I ENTITATS  
Alumnat del Taller de Pintura d’Anna Tamayo • Amics del Col·leccionisme de Rubí • 
Amics dels Automòbils Antics de Rubí • Associació Arsi Rubí • Associació de Pensionistes 
i Jubilats de Barcelona • Associació de Pessebristes de Catalunya (Trobada Nacional) • 
Associació del Vallès Amics de la Neurologia (AVAN) • AV Can Vallhonrat • AV de Rubí 
• AV Plana de Can Bertràn •  AV Zona Els Avets • AV Zona Nord • Castellers de Rubí • 
Centre Aragonés de Rubí •Centro Gallego • Colla Gegantera de Rubí • Esbart Dansaire de 
Rubí • Hermandad Rociera de Rubí.

ALTRES COL·LECTIUS
Àrea de Servei a les Persones • Amics del Poblenou de Barcelona • Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí • Aula d’Extensió Universitària de Sant Andreu • Botiga de Rubí 
• Càrites Rubí • Casal de Dones de Rubí • Casal d’Estiu Ca n’Oriol • Casal de la Gent 
Gran de Rubí • Casal Lingüístic del Pla d’Entorn Educatiu • Centre Cívic Ca n’Oriol • 
Centre Excursionista de Catalunya • Centre Excursionista de Rubí • Centre Tècnic • Club 
Muntanyenc Sant Cugat • Colla de l’AMPA Pau Casals • Consell de la Gent Gran Activa • 
Coral Unió Rubinenca • Delegació de Clichy • Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya • Dones trabucaires de Catalunya i Llinars • Església Evangèlica de Catalunya • 
Esplai Sagrada Família de Barcelona • Família Ezpeleta • Família de Pons Cirac • Fundació 
Club Social Joia de Barcelona • Grup d’amics d’Àngela Colomer • Grup d’Apartaments 
Tutelats Pau Casals de Canyelles • Grup Catalunya Caixa • Grup Cultural de Valldoreix • 
Grup de Les Bernardes de Salt (Girona) • Grup Emèrides Sr. Joaquim • Grup Emèrits de 
Barcelona • Grup d’Esbarjo de la Creu Roja • Grup de Ioga Pere Bel • Grup de la Memòria 
del Casal d’Avis • Grup de Maella • Grup d’alumnat del Taller de Pintura de Rafael Font • 
Grup de dones d’El Pinar • Grup del Personal de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya 
• Grup Puja i Baixa de Barcelona • Grup Restauració del Centre Cultural de Les Corts • 
Grup La Salle Condal de Barcelona • Grup VENC (Valldoreix Espais Naturals i Culturals) 
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• Grup Unió de Barcelona • Museu de l’Art i el Vidre d’Alcorcón (Madrid) • Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Terrassa • Museu de la Pagesia de Castellbisbal • Normalització 
Lingüística •Parròquia del Cor de Maria de Barcelona • Peitx, Grup de la Salle de Comerç 
i Peritatge • Residència Amanecer • Residencia Conxita Valls • Sardenya Grup • Servei de 
la Dona • Servei Local de Català • Taller d’Ocupació IMPES.

Aquest llibre també ha comptat amb la inestimable col·laboració de les persones que 
amb els seus escrits han ajudat a completar i enriquir diferents parts d’aquest llibre i 
determinades col·leccions. S’ha obert una finestra al món del col·leccionisme local en 
un apartat que recull la manera de fer i de sentir d’un bon nombre de rubinenques i de 
rubinencs, com és el cas de:

ESCRITS
Ana Ma. Martínez • Anna Tamayo • Anna Vallhonrat • Eduard Puigventós • Enric Xercavins 
• Eustaquio Rodríguez • Ferran Manau • Francesc Xavier Arís • Gemma Roset • Isidre 
Forés • Jaume Parras • Joan Gallisà • Joan Manuel Tresserras • Joan-Miquel Merino • 
Joaquima Cervilla • Jordi Vilalta • Jorge García • José David Rodríguez • José Velasco • 
Judit Subirachs • Lluís Giralt • Luis del Olmo • Magda Batlles • Manel Miras • Marcel·lí 
Caparrós • Maria Carbonell • Miquel Arbós • Miquel Mas • Miquela Pons • Mossèn 
Joaquim Meseguer • Núria Julià • Pep Borràs • Pere Bel • Pere Vallhonrat • Pilar Marroyo 
• Rafael Rusiñol • Rosa M. Arís • Roser Raventós • Salvador López • Teresa Blanch • Ton 
Pons • Xavi Turull.

FONTS ORALS
Alba Torres • Albert Cardona • Albert Roma • Anna Ariza • Anna Vallhonrat • Carmeta 
Parras • Eduard Puigventós • Elena Boixader • Falet Bosch • Jacinto Jané • Jep Bogunyà 
• Joan Raventós • Joan Ribas • Joana Mercader • Jordi Muntán • Jordi Vilalta • Josep 
Fàbregas • Juanita Méndez • Judith Tapiolas • M. José Alcoriza • Marga Ortíz • Miquel 
Miranda • Miquel Planchart • Montserrat Bendranes • Olga Pons • Pablo Fernández • 
Paquita Marbà • Pere Julià  • Pere Vallhonrat • Ramon Batalla • Ramon Serra • Ricard 
Rosés • Rosa Fosas • Salvador López • Sònia Jorba.

Aquest llibre tanca donant les gràcies més sinceres a les persones que durant anys han 
col·laborat amb el Museu. La participació de tothom ha fet possible aquest projecte 
museístic de referència. 
Per últim, volem demanar disculpes si hem oblidat, involuntàriament, alguns noms.
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