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Editorial

Arriba  e l  moment  de 
desitjar un bon estiu a 
tots els nostres socis i 

simpatitzants, car el proper Pou del 
Vernís veurà la llum per l’octubre 
d’aquest any. Us fem conèixer 
algunes novetats:
El nostre Grup d’Estudis col.
labora amb la Coral La Coloma, 
per organitzar una exposició 
de fotografia durant la primera 
quinzena de Juliol. Creiem que cal 
ser solidari amb les celebracions de 
les entitats del poble i, dins de les 
nostres possibilitats, participarem 
en l’organització de l’exposició.
Però no tot són notícies bones. 
L’expos ic ió  de  cu ina  que 
haviem projectat durant dos anys 
consecutius, i l’abast i cost de la 
qual n’haviem informat oralment 
i per escrit en diverses ocasions 
a l’Ajuntament de la vila, no ha 
gaudit més que una subvenció de 
400,--Euros, quan per la setmana 
de tasts, d’història, d’exposició i 
de cultura gastronòmica, n’haviem 
calculat 3.485 Euros. És evident 
que aquest projecte se’n va en 
orris i hem desestimat la subvenció 
atorgada perque de miracles 
econòmics encara no en sabem 
fer i amb el 400 Euros no teniem 
ni per “pipes”.
El segon cas també és desanimador. 
Com recordareu vam organitzar 
un espléndid acte de poesia 
verdagueriana,  acompanyat 
amb música, pel mes d’abril. 
El document que presentarem a 
l’Ajuntament és de Euros 460,-
- per justificar la subvenció que 
havia d’arribar. Com que no teniem 
cap seguretat de l’Ajuntament, al 
respecte, ja vam reduïr molt el 
pressupost. Doncs bé, tot i amb 
això, la subvenció és de 200 
Euros. La resta l’hem d’aportar 
nosaltres.
Ara s’enceta un Pla de Cultura 
d’Esplugues  que patrocina 
l’Ajuntament de la vila.. Amb 
això, ara som nosaltres els qui 
no entenem res. Per què volen 
p romocionar  l a  cu l tu ra  s i 
ofeguen les entitats culturals amb 
subvencions ridícules ?
Amics i simpatitzants: El Grup 
d’Estudis sap apretar-se el cinturó 
i s’estarà on ha d’estar. Però 
ens agradaria una mica més de 
coherència de l’Ajuntament 
respecte la seva política cultural.

De tots els mestres i de totes les mestres que han 
exercit a Esplugues la seva professió, només 
d’alguns es conserva una memòria pública. Tres 
mestres donaren nom a noves escoles: Matilde 
Orduña, Conxita Udina i Vicenta Vives. L’escola 
Gras Soler recorda la dedicació a l’educació de 
tota una família. Dos carrers de la vila porten el 
nom de mestres: Joan Corrales i Joaquim Rosal. 
Això no vol dir que només aquests cinc mestres 
siguin mereixedors del record públic. Avui, però, 
parlarem de Joan Corrales.
El carrer Mestre Joan Corrales creua el barri de 
La Plana i és habitat i transitat a diari per molts 
ciutadans. Qui era Joan Corrales? Per què va ser 
ell el primer que va merèixer el record agraït de 
deixebles, veïns i polítics per la seva dedicació a 
l’ensenyament?
Joan Corrales omple una part important de la vida 
pedagògica d’Esplugues. Pel nombre d’anys que 

exercí la docència, per les seves qualitats personals 
i pedagògiques, per l’època que va viure, ell 
representà per molts espluguins la descoberta del 
valor de l’escola i de l’educació. Joan Corrales 
és “el Mestre d’Esplugues”. Per entendre millor 
el seu paper a la vida del poble, hem de recular a 
finals del segle XIX i començaments del XX.
Esplugues era ben diferent de com és ara. Hi 
vivien uns 1000 habitants, agrupats al voltant, 
principalment, de l’església, en el barri del Raval,  
al llarg de la carretera reial i ens cases disperses 
pels camps de conreu. El 1903 s’obrí la carretera 
de Cornellà a Fogars de Tordera (actual Carretera 
de Cornellà) i es començà a urbanitzar el que seria 
el barri de La Plana. Llavors, el barri encara era un 
camp de vinyes, garrofers i ametllers. A Esplugues 
hi havia una escola de nens i, ben separada, una 
escola de nenes. Però, compte! Una escola volia 
dir els baixos d’una casa, allà on es guardaven 



(Ve de la pàgina anterior)

els carros i eines de feina, sense llum ni 
ventilació. Al pis de dalt hi vivia el mestre 
amb la seva família.  
Joan Corrales i Miralles va néixer a Saragossa 
el 23 de juny de 1856. El seu pare era natural 
d’aquesta ciutat a on va emigrar la seva 
família fugint de les carències econòmiques 
d’Astúries. La mare era de Tàrrega. Tampoc 
a Saragossa podien sobreviure amb dignitat 
i pels voltants del 1872 la família Corrales 
ja vivia a Sants. Joan era fill únic i despert 
pels estudis. Així, que els pares l’animaren 
a estudiar magisteri, que era el màxim a 
que podien aspirar els fills de les famílies 
senzilles del poble de Sants.
Als 24 anys, obté el títol de Mestre. Poc 
després el trobem fent classes en un col·legi 
de la part alta de Barcelona. (Al final 
del segle XIX i començaments del segle 
XX, es fundaren molts col·legis regentats 
per religiosos –jesuïtes, escolapis, La 
Salle, salesians, etc.- als pobles de Gràcia, 
Sant Gervasi, i Sarrià). Cotxes de cavalls 
desfilaven fins arribar a l’entrada del 
magnífic edifici. D’ells baixaven els fills 
de la nova burgesia industrial barcelonina. 
Pel jove Corrales, aquell ambient quedava 
allunyat dels seus orígens i dels seus 
interessos. Sembla ser que en acabar el 
curs 1881-82, un personatge socialment 
significatiu presentà les seves queixes a la 
direcció per les males notes que el mestre 
Corrales havia posat al seu fill. El director 
demanà explicacions al mestre i li pregà 
que rectifiqués la nota, ja que el prestigi del 
personatge i les necessitats del col·legi així 
ho exigien. Corrales contestà que la seva 
conciència no li permetia donar bona nota 
a qui no la mereixia. Com es pot imaginar, 
no va durar gaires dies més en aquell 
centre. Segurament, aquest fet va motivar 
que preparés les oposicions per treballar a 
l’escola pública, on a més de dedicar el seu 
saber als fills dels més necessitats, sempre 
tindria la llibertat per actuar segons el seu 
criteri de justícia.
Amb 40 anys, el 4 de gener de 1896, Joan 
Corrales obté la plaça de mestre d’Esplugues, 

després de 13 anys de magisteri a Sant Pere 
de Ribas. Recorden que el dia de la presa de 
possessió, l’alcalde de Sant Pere, Tofolet de 
la Carretera, potser per humor o potser per 
analogia amb el propi càrrec d’alcalde, li feu 
lliurament d’un bastó amb evidents senyals 
d’haver estat utilitzat. Davant l’estranyesa 
d’en Corrales, l’alcalde li explicà que era el 
bastó que utilitzava l’anterior mestre i que 
el necessitaria, ben segur, quan conegués 
els nois ribetans que tindria per alumnes. 
Corrales, davant l’estorat Alcalde, agafà 
el bastó i el va fer trossos. “En aquesta 
escola, no es farà servir cap bastó” va dir. 
En marxar, alumnes i pares li dedicaren un 
càlid homenatge.     
 En arribar a Esplugues, Corrales tenia 
enregistrats 41 alumnes. Poc abans de marxar, 
el 1910, els alumnes ja havien arribat a 120!  
Mesos desprès de plegar d’Esplugues, amb 
el nou mestre, tornà a baixar el nombre de 
nens que anaven a l’escola. Hem d’esperar 
l’arribada de Joaquim Rosal, l’altre gran 
mestre d’Esplugues, per què els espluguins 
tornessin a valorar l’ensenyament. 
Lògicament, aquest nombre d’alumnes 
feia molt feixuga la feina pedagògica.   
Senzillament, els nens  no hi cabien. Aquest 
fet va ser durant molts anys motiu de 
continues queixes. L’Ajuntament es va veure 
obligat a buscar un altre lloc per l’escola. A 
la Carretera Reial (actual Laureà Miró), 
n° 141, funcionava una fàbrica de llumins 
(mistos), propietat de Felip March. Un petit 
carreró que passava davant de la fabriqueta, 
comunicava el Carrer Àngel Guimerà amb la 
Carretera. Era conegut popularment com “El 
passatge dels Mistos”. Avui aquest carrer no 
existeix. L’any 1895 la fàbrica va plegar, 
segurament coincidint amb la mort del seu 
propietari. No era tampoc un lloc adient per 
escola, però era més ample que l’anterior. 
Sembla ser que els dies de certa humitat o de 
molta calor, s’escampava per l’escola i pels 
voltants una flairada impregnada de fòsfor, 
que no era gens agradable ni saludable.
El 1905, Joan Corrales descriu la seva  escola 
(cal fer una comparació amb qualsevol 

edifici escolar d’avui): “El edificio está 
situado en la Carretera Real en el centro del 
pueblo. No reúne condiciones. Consta del 
salón de clases y retrete. Está arrendado y 
forma parte de la habitación del Maestro. 
Ocupa el piso bajo, la parte Sud”. “El salón 
de clase mide 8’15 m. de largo por 9’65 m. 
de ancho por 3’80 de alto” (Més o menys 
com una de les classes on actualment 
s’eduquen uns 25 alumnes).  
 Del matrimoni Joan Corrales-Pepeta Tubau 
naixeren dos fills, Joan i Manuel, i cinc filles: 
Paquita, Pepeta, Conxita, Angeleta i Pilar. 
Al mestre Corrales li agradava cantar. El seu 
nét, Josep Soler Corrales, recorda que sempre 
que anava a passejar, quan no es parlava, ell 
anava cantussejant. Tant era així que la seva 
dona, Pepeta, l’havia de reprimir quan algú 
s’acostava. “Calla, li deia. Què dirà la gent 
si et senten cantar sol”. La gent, però, estava 
encantada. Per primer cop a Esplugues els 
nens cantaven a l’escola i les mares anaven 
a escoltar-los des del Passatge dels Mixtos.  
És natural que un home com ell, enamorat 
de la cançó, de seguida,  connectés  amb la 
Coral “La Coloma”. No només fou soci, sinò 
que engrescà a la seva família. Un dels fills, 
Manuel Corrales Tubau, manifestà ben aviat 
una especial predisposició pel cant i per la 
música. Fou un gran afinador de pianos. La 
família Corrales encara s’hi dedica. 
Es pot afirmar que l’acció pedagògica 
del  Mestre Joan Corrales,  malgrat 
les circumstàncies, va portar al poble 
d’Esplugues el prestigi de l’escola pública 
i va precipitar amb urgència allò que, de 
totes formes, s’hauria d’haver produït: 
la construcció d’un nou edifici escolar. 
L’Alcalde Isidre Martí prengué la iniciativa 
de construir unes escoles que serien l’orgull 
del poble durant molts anys. Joan Corrales, 
però, no va estrenar el que seria l’escola 
“Isidre Martí”. Poc abans de la seva 
inauguració es va traslladar a Arenys de 
Munt. En jubilar-se, però, va  tornar a 
Esplugues i es va instal·lar, amb la seva 
família, al Carrer Prior, número 24, de la 
barriada de La Plana.  
Molts anys després, el 1931, una de les 
primeres decisions del nounat ajuntament 
republicà, va ser recordar la memòria del 
Mestre Joan Corrales donant el seu nom al 
carrer Prior on vivia el mestre. Tenia llavors 
75 anys i continuava sent molt estimat per 
tothom i participant a la vida del poble. El 
Mestre Corrales va morir a Esplugues el 10 
de novembre de 1938. Tenia 82 anys. Les 
despulles del Mestre reposen al cementiri 
parroquial.

Josep Lluís Barrasa, psicòleg 
Rosario Calero, professor d’Història

 (Fotografies gentilesa de J.L. Barrasa 
i de l’Arxiu Històric de la Vila)



Civisme 2
2. Subjectes de civisme

En tota comunitat humana apareixen ben clars els subjectes que  
integren aquesta societat. Però, per raons biològiques, l’edat, les 
limitacions físiques, les enfermetats i la pròpia capacitat i tarannà 

dels qui la composen, fan necessari un concepte  solidari dels més forts 
envers els més febles. I aquesta exigència és del tot universal i fonament 
del civisme. Una societat harmònica, de diàleg, de veritable humanitat, 
esdevé solidària a tots els nivells.
Però, què passa si alguns ciutadans van per lliure i no els importa l’espai 
vital que ocupa el proïsme ?. Què passa si hom té endurit el cor i no 
l’importa gens el sofriment o la necessitat del ciutadà o ciutadana que és 
a prop d’ell ?.
La realitat és, volem o no, que estem en una societat d’homes i dones molt 
diferents entre sí. La regla d’or és la humanitat i ser persona de cap a peus, 
car sempre s’ha de tendir la mà per ajudar.
En el camp social, això té una lectura eminentment pràctica. Tots els 
ciutadans que conviuen en un àmbit de proximitat, han d’observar unes 

Dia: El primer dijous de cada mes
Lloc: Casal de Cultura 
 Robert Brillas 
 Sala Pau Sans i Guitart
Hora: a les 19.30

TROBADES MENSUALS 
AMB LA GENT GRAN 
DEL NOSTRE POBLE

Et convidem a passar una agradable vetllada tot 
escoltant les vivències, anècdotes i els records de 
la gent que ha escrit la història del nostre poble.

NOU NÚM. DE FAX NOU e-mail: 
93 473 29 87 grupestudisesplugues@hotmail.com

Telèfon: Seu: 

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas 
 Àngel Guimerà, 38 
 08950 Esplugues de Llobregat

Dimecres de 18,30 a 20,00 h

El Grup d’Estudis d’Esplugues ha 
estudiat  amb tota atenció l’abast del 
Pla Caufec i voldriem manifestar 
el nostre rebuig inicial al projecte 

en qüestió. Per altra banda, no ens estranya 
que l’Ajuntament d’Esplugues sigui procliu 
a projectes faraònics d’aquesta mena, car en 
tota la seva política urbanística es troba a faltar 
sempre la sensibilitat cultural i  el respecte per 
aquella Esplugues ancestral.
Es defensen argumentant que els temps canvien 
i això és el progrés, però no ho entenen així 
altres ajuntaments del Baix Llobregat del 
mateix color polític, que fan el possible per 
respectar aquells signes d’identitat que han 
configurat el seu poble.  Ha estat decidit, doncs, 
que Esplugues esdevingui una moderna ciutat 
de disseny  i en els deu anys que portem lluitant  
pel patrimoni d’Esplugues, han estat també deu 
anys de continus enfrontaments  amb el poderós 
Ajuntament de la vila.
Esmentem algunes dades del Pla Caufec, 
que esparveren a qualsevol ciutadà sensat. 
Assenyalem, per exemple, que es preveuen 
dedicar 85.000 m2 a habitatges, 59.000 m2 per 
a usos terciaris i 90.000 m2 per equipaments. 
Només pensar en el moviment social que 
generarà fa fredor.  També podem esmentar 
els monumentals edificis previstos, de 92 

regles de joc. Si cada home o dona fes el que li plau, la situació seria caòtica. 
Per aquesta raó, anomenem civisme l’art d’actuar com a ciutadans, amb 
total respecte pels demés i encarats al benefici comú.
Tothom que disposa del correcte ús de la seva facultat racional, es veu 
obligat al capteniment social i establir unes relacions correctes amb els 
altres ciutadans, de tal manera que es faci possiible una pau social.
De fet, de subjectes de civisme ho som tots, exceptuant aquells que no 
estan capacitats per assumir aquesta responsabilitat i , per la seva feblesa, 
necessiten d’ajut. En tot cas, ésser cívic té molt a veure amb humanitat i 
solidaritat, car la nostra societat és un ens viu i també es pot fer malbé. 
Cal autoimposar-se el civisme com a deure social imprescindible. I també 
afegiré que calen mecanismes per adobar aquelles conductes incíviques 
que ens fan mal a tots. Si creuen que el civisme no va per a ells, caldrà 
actuar en consequència.
Sentir-se subjecte de civisme és acceptar la responsabilitat d’allò que hom 
ha de fer. I, endemés, tothom té clar què significa ser subjecte de civisme 
per una profunda raó interior que no enganya.

JMPM

m. d’altura, (24 plantes), de 55 m. d’altura 
(16 plantes) i de 28 m. d’altura (8 plantes). 
Això promet esdevenir el Manhattan del Baix 
Llobregat, apart de l’impacte ambiental que 
significarà per l’espai  verd veí de Collserola. 
Les previsions d’ocupació es poden situar 
entre 15.000 i 20.000 nous espluguins, o sia 
un increment de població d’un 40 %. També 
ens preguntem qui pagarà els equipaments 
necessaris per aquesta nova massificació.Tot 
això, aplicat en un 11% del nostre municipi, 
tindrà un immens impacte urbanístic, social 
i ecològic en la nostra vila. Exceptuem, si 
més no, algunes propostes concretes del 
Pla Caufec que són més intel·ligents i més 
respectuoses respecte el benestar dels nostres 
vilatans.
En opinió del Grup d’Estudis es tracta 
d’un projecte de gran envergadura, que 
mereixia una discussió prèvia i lleial amb la 
ciutadania. Cal saber que si bé la Generalitat 
de Catalunya n’ha aprovat  inicialment el Pla 
Caufec, és l’Ajuntament d’Esplugues qui té 
la responsabilitat directa i última en aquest 
projecte. És a dir, la Generalitat aprova el 
que l’Ajuntament proposa, això que resti clar. 
Aleshores, no ens estranyen les protestes dels 
veins, car entenem molt bé les seves raons. 
Tot plegat fa un evident tuf d’especulació, 

que l’Ajuntament d’Esplugues hauria de ser 
el primer en posar en clar.
El nostre Grup d’Estudis porta tants 
anys discutint problemes semblants amb 
l’Ajuntament d’Esplugues, que ens temem el 
pitjor, és a dir, que el Pla Caufec tiri endavant 
sense comptar per a res amb els veins. Bé. No hi 
podem fer res, com gairebé en tots els casos en 
que ens hem oposat i, llevat d’alguna concessió 
esporàdica, s’ha realitzat el que volia el Govern 
municipal, que per això els voten cada quatre 
anys, segons diuen els interessats.
Al menys que consti, quan la gent d’Esplugues 
vegi la realitat del Pla Caufec i el que significarà 
pel nostre municipi, que el Grup d’Estudis 
d’Esplugues ha manifestat per enèssima vegada 
la seva oposició a projectes com aquest i, per 
extensió, tots aquells que afecten Esplugues i 
que es resolen sense comptar per a res amb els 
seus ciutadans.
Expressat això en termes històrics, ens recorda 
la forma de procedir de les Monarquies 
absolutes de la vella Europa del segle XVIII, 
la consigna de les quals era : “Todo para el 
pueblo pero sin el pueblo”.
I cal saber que les Monarquies absolutes 
inventores d’aquest sistema, no hi van acabar 
gens bé.

Grup d’Estudis d’Esplugues/ Maig 2005

Posició del Grup d'Estudis respecte el Pla Caufec



Flora de Sant Pere Màrtir
AILANT  Ailanthus altissima 

Fam. Simarubàcies

Amb el neologisme AILANT s’identifica aquest arbre en 
català. El botànic Francesc Masclans també l’esmenta 
amb el nom de VERNÍS DEL JAPÓ i puntualitza que a la 

localitat de St. Just Desvern el coneixen com a FALS VERNÍS.
El que veiem a les fotografies, a l’estiu i a l’hivern, es troba en el 
lloc on aproximadament hi havia hagut l’avenc conegut com POU 
DEL VERNÍS a la zona de l’actual Plaça Mireia en el vessant del 
terme municipal de St. Just.
¿Serà que aquest locatiu “del vernís” indica on hi ha l’arbre a tocar 
del pou, que ja no hi és, i no pas un pou on s’hi hagués trobat algun 
ingredient per fer vernís ?
L’ailant és un arbre exòtic originari de l’Àsia oriental introduït a 
Europa en el segle XVIII amb finalitats ornamentals. Fàcilment 
naturalitzat s’utilitza per fixar terrenys inestables ja que les arrels 
s’estenen horitzontals i de seguida fan rebrots i nous arbres 
espontanis. 
Aquest arbre pot arribar als 20 m. d’alçada. L’escorça és llisa, 
blanquinosa i la capçada té l’aspecte d’inconsistent.
Les fulles són caduques, alternes, de fins a un metre de llarg 
i compostes de 13 a 31 folíols peciolats d’uns 12 cm. i perfil 
asimètric, color verd fosc i a la base glàndules que desprenen un 
tuf desagradable. A la Xina amb els folíols alimenten una mena 
de cucs de seda.
Les flors són polígames (unisexuals i hermafrodites indistintament) 
es fan en raïms a les puntes de les rames, són de color verdós i 
petitones.
Els fruits d’un vermell vistós quan són madurs fan part d’una ala 
membranosa que els facilita ser dispersats pel vent.
En persones de pell sensible el contacte amb les fulles els pot produir 
inflamacions (dermatitis).
Floreix entre juny i setembre.
 Andreu Ferret Pagès

Notícies del Grup d’Estudis
El prop passat dissabte 21 de maig, la nostra entitat va participar  en “RECERCAT” , a la vila d’Esparreguera que va aplegar nombrosos 
Centres d’Estudi dels territoris de parla catalana, en una jornada de cultura i recerca local. La nostra Entitat va prendre part també 
molt directament en les Taules rodones que s’havien programat. L’any vinent ens aplegarem a Calaceit.

Com ja és tradicional, vam participar també el diumenge 22 en la Fira d’Entitats d’Esplugues, on vam informar de l’abast de la 
nostra activitat a molts interessats. Des d’aquestes planes del Pou del Vernís us assenyalem la conveniència de fer-vos socis del Grup 
d’Estudis, per ajudar-nos en la nostra tasca.

Si voleu fer-vos socis/sòcies ompleneu aquesta butlleta o una fotocòpia i envieu-la al Grup d'Estudis d'Esplugues.

En/Na   Telèfon  

Adreça  

Població  

C.P.    e-mail  

Estic interessat/da  Fer-me soci/a  Rebre informació activitats

 Col.laborar com  

Quota soci/a: 25 euros l'any  adjunt taló   compte corrent 

  signatura


