
Després de la mort de carles II el 1700, dos candidats europeus es van disputar la co-
rona d’Espanya. castella va donar suport al francès felip de Borbó i catalunya, a carles 
d’Àustria, el qual va prometre respectar les seves institucions. L’11 de setembre de 1714 
va caure Barcelona. felip V va abolir la Generalitat i les sis universitats catalanes. L’últim 
conseller en cap, Rafael casanova, va ser donat per mort i desaparegut. En realitat, 
s’havia refugiat a sant Boi.

∂1912: L’historiador josep Rafael carreras publica per 
primer cop amb proves documentals que Rafael casanova 
no havia mort el 1714.

∂1913: La Unió Nacionalista Radical organitza un aplec a 
sant Boi en memòria de l’exconseller. L’Ajuntament reba-
teja la rambla de Maluquer com a rambla de casanova. 

∂1922: Una comissió cívica -nacional- promou la làpida 
d’homenatge a casanova  que, encara avui, identifica el lloc de l’enterrament a l’església 
de sant Baldiri. s’inaugura el 10 de setembre. 

∂1936: L’assalt i incendi parcial de la rectoria, en esclatar la guerra, fa perdre la docu-
mentació parroquial del segle XVIII i, per tant, la referent a la família casanova. 

∂1938: El consistori santboià tramet un missatge de solidaritat i encoratjament al 
president de la Generalitat, Lluís companys. sense saber-ho, es va convertir en el tes-

tament polític del sant Boi o Vilaboi republicà. 

∂1939: El consistori franquista rebateja la rambla. La 
rambla del caudillo ho serà durant 40 anys, fins a la re-
constitució dels Ajuntaments democràtics.

∂1964: El santboià joan Vendrell és detingut per visitar 
la tomba de Rafael casanova l’Onze de setembre. 

∂1976: Es celebra la Diada a sant Boi. Una magna concentració a la plaça catalunya. 

∂1983: La plaça catalunya es remodela, amb un mosaic d’Antoni Tàpies commemoratiu 
de la Diada de 1976.

∂1993: Rehabilitació de la capella de la pietat, on resta enterrat Rafael casanova. 

∂1996: L’Ajuntament compra can Barraquer per convertir-la en el  Museu de sant Boi. 
per iniciativa dels ajuntaments de sant Boi, Moià i Barcelona, es publica una biografia 

de Rafael casanova.

∂2001: Els actes institucionals i populars organitzats per 
commemorar el 25è aniversari de la Diada Nacional de 
catalunya de l’any 1976 es veuen afectats per l’impacte 
dels atemptats als EEUU.

∂2011: Inauguració del nou Museu de sant Boi.

el nou museu s’estrena com  
a gran escenari de la diada

VSB sETEMBRE 2011

a més de l’ofrena floral, el programa inclou dues importants exposicions

sant boi i la diada

com cada onze de setembre, sant boi tornarà a 
ser centre de la commemoració de la diada 
nacional de catalunya. a la tradicional ofrena, 
el programa suma enguany dues importants 
exposicions al museu de la ciutat. 

La tradicional ofrena floral a la tomba de Rafael 
casanova a l’església de sant Baldiri aplega cada 
any, el dia 11 de setembre, representants de les 

principals institucions, dels partits polítics i de les enti-
tats socials. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha 
confirmat l’assistència.
Les celebracions d’enguany sumen un nou gran escenari. 
El recentment inaugurat Museu de sant Boi, ubicat a can 
Barraquer, la casa on qui fou conseller en cap de la Ge-

neralitat, Rafael casanova, va passar els últims anys de la 
seva vida, tindrà un paper destacat dins el programa.

Exposicions sobre la Diada i sobre Rafael Casanova
A la sala d’exposicions temporals s’inaugura la mostra 
gràfica “Diades: L’Onze de setembre a sant Boi de Llobre-
gat”, que es podrà visitar conjuntament amb l’exposició 
permanent “Rafael casanova i el seu temps”.  Les dues es 
retroalimenten i es poden entendre com un tot. 

AL LLARG DE L’úLTIM SEGLE, LA CIuTAT ES VA ANAR DEFININT COM A ESPAI CLAu 

PER A LA MEMòRIA D’uNA DATA IMPORTANTíSSIMA A LA hISTòRIA DE CATALuNyA

04 la portada

La nova mostra comme-
mora el 35è aniversari de la 
gran concentració ciutada-
na que va tenir lloc a sant 
Boi l’Onze de setembre de 
1976. L’exposició fa un re-
pàs cronològic de la Diada. 
s’hi poden veure panells di-
vulgatius i una selecció dels 
cartells editats per l’Ajunta-
ment. 
L’historia-
dor carles 
serret, res-
ponsab le 
de l’Arxiu 
Històric Municipal i autor 
d’una completa biografia 
sobre Rafael casanova, n’és 
el comissari.

Recepció oficial
E l  p r ò x i m  d i a  o n z e , 
l’alcalde, jaume Bosch, 
rebrà les institucions i en-
titats al matí als jardins de 
can Torrents.
A més del president de la 
Generalitat, Artur Mas, entre 
les autoritats que han con-
firmat l’assistència hi ha la 
ministra de Defensa, carme 
chacón. També estan convi-
dats el delegat del Govern a 
catalunya, joan Rangel; els 
alcaldes i alcaldesses del 
Baix Llobregat, i els màxims 
dirigents de les institucions 
polítiques 
i  entitats 
cíviques i 
socials de 
l’àmbit de 
catalunya i 
de sant Boi. 

Activitats de la Diada a: 
L’Agenda per Viure sant Boi

www.santboi.cat 

ofrena floral de 
les insTiTucions i 
enTiTaTs civils

s’acompleixen 
35 anys de la 
diada de 1976




