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El paisatge urbà i rural de la co-
marca s’ha vist alterat durant 
els darrers quinze anys a causa 
d’una plaga que afecta algunes 
espècies de palmeres. Molts 
d’aquests arbres ornamentals, 
alguns d’ells centenaris, tan se-
nyorívols i singulars, estan su-
cumbint per culpa d’un escara-
bat anomenat becut vermell o 
morrut roig (Rhynchophorus 
ferrugineus). Se sospita que 
la introducció d’aquesta pla-
ga és deguda a la importació 
massiva a la península ibèrica 
de palmeres infestades proce-
dents de països africans,  per 
instal·lar-les en  zones de crei-
xement urbanístic de l’etapa 
de la bombolla immobiliària. 
Es repeteix, doncs, el mateix 
procés de la fil·loxera i de tan-
tes i tantes plagues, pestes i 
pandèmies que van arribar a 
Europa en vaixell. Així, el con-
tagi amb les palmeres autòc-
tones hauria estat inevitable. 
Entristeix adonar-se de la seva 
lenta agonia que es fa evident 
a mesura que les palmes s’as-
sequen i s’acoten fins a quedar 
cap per avall i sense el seu color 
verd tan característic.
M’imagino que cadascú guar-
da en la seva retina les imatges 
d’algunes palmeres singulars 
que l’han acompanyat al llarg 

de la seva vida. Fa cinquanta o 
seixanta anys, a Sant Sadurní 
no n’hi havia gaires, qui sap 
si, com a molt, dues dotzenes. 
Recordo perfectament les pri-
meres que vaig veure des de 
cal Damià de Monistrol, on 
havia nascut la meva mare i 
on vivia la meva àvia vídua 
abans de traslladar-se a Can 
Catassús. El marquès les tenia 
al seu jardí i potser per això les 
he associat sempre a les famí-
lies benestants del municipi. 
Eren uns exemplars que ales-
hores em semblaven altíssims, 
però segur que era una il·lusió 
òptica als ulls d’un marrec de 
tres o quatre anys. Em produ-
ïen l’efecte contrari del que 
Miguel Hernández va immor-
talitzar en el seu poema Alto 
soy de mirar a las palmeras. Les 
he buscat al Google Earth i em 
sembla que encara en queden 
tres o quatre. 
La que tenim més present, 
però, els sadurninencs de la 
meva generació és la del pri-
mer col·legi dels hermanos ga-
brielistes, entre el carrer Hos-
pital i el carrer Sant Pere, on 
ara s’hi troba la biblioteca mu-
nicipal. Sovint, les pilotes de 
futbol s’hi enredaven i costa-
va molt fer-les caure. Quan no 
s’aconseguia a cops de pedra, 
els alumnes de les masies dels 
voltants de la vila s’hi enfila-
ven magistralment i les recu-
peraven amb un tres i no res. 
El poeta Joan Salvat-Papasseit 

havia mort feia trenta anys i 
tots aquells alumnes ignorà-
vem que hagués existit mai i 
que teníem una llengua prò-
pia amb la qual ell havia es-
crit el bell poema Dóna’m la 
ma: “Dóna’m la mà i arrecera 
la galta/ sobre el meu pit, i no 
temis ningú./ I les palmeres 
ens donaran ombra./ I les ga-
vines sota el sol que lluu/ ens 
portaran la salabror que ama-
ra,/ a l’amor, tota cosa prop del 
mar:/ i jo, aleshores, besaré ta 
galta; / i la besada ens durà el 
joc d’amar”. En comptes d’això 
els hermanos ens ensenyaven 
sota la palmera a cantar amb 
entusiasme i el braç dret al-
çat i estès l’himne feixista del 
“Cara al sol con la camisa nueva/ 
que tú bordaste en rojo ayer/, me 
hallará la muerte si me lleva / y 
no te vuelvo a ver”. Què se’n 
devia fer d’aquella palmera, 
d’aquella camisa i d’aquells 
hermanos? 
Que ara recordi, també n’hi ha-
via a can Guineu, al recinte de 
can Ferrer del Mas, al mas de 
la Foradada... una sèrie d’oasis 
bucòlics que a mitjans del se-
gle passat es trobaven encara 
en el seu esplendor. Al pati de 
la casa pairal de can Guineu 
que dóna a l’era se n’hi troben 
encara  cinc  exemplars vius 
que no hi eren a finals del se-
gle XIX, com podem compro-
var  a les fotografies de l’època. 
Recordo perfectament aquells 
enormes paraigües sempre de 

color verd sota els quals jugà-
vem a l’ombra amb els besnéts 
de Marc Mir i Capella, l’Eduard 
i el Ramon, mentre el seu avi 
Pere Mir i Ràfols s’ho mirava 
assegut en una de les poltro-
nes de vímet situades sota la 
galeria que encerclava el pati.
     Feia només divuit anys que 
en aquells mateixos porxos de 
can Guineu s’hi havien reunit 
els membres del Comitè de 
Milícies Antifeixistes que l’es-
tiu de 1936 van protagonitzar 
l’etapa més convulsa de la his-
tòria local, i en feia seixanta-
set que els Set Savis de Grècia 
sadurninencs hi feien petar la 
xerrada amb motiu de la inva-
sió de la fil·loxera. 
Les palmeres de can Guineu 
han estat sempre un referent 
urbà. La darrera vegada que em 
vaig entrevistar a França  amb 
l’exiliat republicà més odiat 
pels franquistes, Pere Esteve 
i Llopart, el Pere Valent (o Ge-
naro Costas Puig com consta-
va oficialment al passaport i 
al carnet d’identitat),  al seu 
apartament de lloguer del car-
rer de les Mimoses, número 7, 
de Perpinyà, em va assenyalar 
una palmera del seu jardí i em 
va sorprendre quan va comen-
tar que era més alta que les de 
can Guineu. 
Les de can Ferrer del Mas enca-
ra eren més altes, en particular 
les que hi havia al pati porxat 
situat a tramuntana, perquè 
quedaven ensorrades  enmig 

de l’immoble i s’havien esti-
rat més del compte a la recerca 
de la llum. Aquell immoble el 
va transformar a l’estil àrab el 
1884 un comerciant barceloní, 
Maties Boada Estradé, el qual, 
en un mal moment dels anys 
vint,  va cometre l’immens 
error de demanar un préstec 
al comerciant vilafranquí Jo-
sep Freixedas Miquel, el qual 
li va exigir com a garantia la 
finca de can Ferrer. Devia ser 
Boada el qui va fer plantar les 
palmeres. A l’hora d’amortit-
zar-lo no va poder fer-hi front 
i Freixedas no va tenir pietat.  
Quan a finals de la dècada dels 
seixanta l’empresari xampa-
nyista Manuel Segura Viudas 
va comprar can Ferrer a la fa-
mília Freixedas, el jardí amb 
les palmeres estava ben cuidat 
i feia goig visitar-lo. Després 
del de can Codorníu -on  per 
cert no recordo haver-hi vist 
mai cap palmera- era un dels 
més singulars del municipi.
Al jardí del mas de la Foradada 
n’hi va plantar l’alcalde Pere 
Rovira  Cañameres a la segona 
meitat del segle XIX. Aquella 
família mai més va ser la ma-
teixa des que el 1936 en aquell 
jardí hi van assassinar l’hereu. 
Molt a prop, a cal Fermí Font, 
a la carretera de Gelida, al da-
vant de l’actual depuradora, 
n’hi havia una altra que em 
sembla que encara hi és. Un 
dels presoners republicans 
que quatre anys després de la 

Guerra Civil va intervenir en 
la reconstrucció del pont en-
derrocat el 22 de gener de 1939 
durant la retirada republicana, 
l’escriptor vendrellenc Josep 
Rius i Morgades, s’hi va fixar 
tant mentre hi treballava que 
la va tenir present fins poc 
abans de morir.
Els Mir de can Guineu, els Ro-
vira de la Foradada, el Fermí 
Font, els marquesos de Mo-
nistrol, els hermanos gabrie-
listes del col·legi Sant Josep, 
els Boada, els Freixedas i els 
germans Segura Viudas de can 
Ferrer del Mas fa temps que 
van desaparèixer del mapa sa-
durninenc. Però en la majoria 
dels casos les palmeres seguei-
xen encara allí on eren com a 
testimonis d’una època entra-
nyable. Tant de bo aquest ma-
leït escarabat morrut roig no 
les extermini. Si encara no s’ha 
fet, només caldria tractar-les 
adequadament i a temps per 
evitar la seva desaparició. I de 
passada que no s’oblidin de les 
tres palmeres de la plaça Santi-
ago Rusiñol plantades el 1987, 
la que va regalar Maria Roig 
Oller de Cal Bartomeu, la que 
l’amic Jaume Vernet Parera va 
facilitar i la que una sadurni-
nenca anònima (m’agradaria 
saber qui era) va cedir seguint 
la darrera voluntat del seu ma-
rit abans de morir de càncer. 
Salvar les palmeres és en certa 
manera preservar una mica la 
nostra història col·lectiva.
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