Noms de les cases de l’Antic Poble de Sant Pere
Introducció

Antigament les cases es coneixien o pel cognom dels propietaris o per un sobrenom que
provenia de la professió dels seus habitants, algun fet que hi va passar, les
característiques físiques de la família... A l’Antic Poble de Sant Pere encara hi ha cases
que els santperencs anomenem pel nom històric. Però altres l’han anat perdent.
Per això s’ha fet un esforç de, a partir de fonts orals i escrites, recuperar els noms històrics
de totes les cases del barri. Uns noms que creiem que daten de finals de segle XIX i
principis de segle XX.
S’ha començat també una campanya per tal que, totes les cases que ho vulguin, posin
una placa a la façana amb aquest nom històric. En aquests moments, una quarantena de
cases ja la tenen posada.
Amb tot aquest procés ens hem adonat que, darrera de cada nom i cada casa hi ha
històries interessants que només alguns dels santperencs coneixen o recorden. Són gent
gran, que van perdent la memòria o moren sense haver transmès aquests coneixements.
Ens proposem recollir aquesta informació, complementar-la amb documentació dels
arxius i confeccionar una llibre que deixi constància d’aquest llegat.

Objectius

Recollir informació sobre l’origen dels noms històrics de les cases de l’Antic Poble de Sant
Pere, les històries i anècdotes lligades a aquests noms i les cases i la documentació dels
arxius sobre aquestes edificacions.
Organitzar la informació i, en una segona etapa, escriure i publicar un llibre amb tota
aquesta informació.

Proposta d’activitat

Entrevistar uns 15 avis i avies de l’Antic Poble de Sant Pere per obtenir informació sobre
l’origen dels noms, activitats i anècdotes lligades a les cases.
S’intentarà que les entrevistes siguin en grups reduïts, atenent que la informació que
aporti una persona pot estimular els records de les altres i permetre contrastar les
informacions. Les entrevistes seran enregistrades audiovisualment.
Es consultarà documentació conservada a l’Arxiu Històric de Terrassa, a fons notarials,
fons de l’Ajuntament de Sant Pere, fons privats, etc., per esbrinar quan es van construir
les cases i qui les va habitar per tal de poder confirmar els noms de les cases i també per
intentar entendre per què hi ha zones del barri en que les cases no tenen nom històric.

Entre les entrevistes realitzades i la documentació consultada s’organitzarà la informació
i s’escriurà un opuscle que la reculli.
En una segona fase es publicarà aquesta monografia.

Requeriments

Pensem que per portar a terme aquest projecte caldria:
-

Dues persones que coordinaran el projecte (Marc Ferrer i Jaume Rosset)
Col·laboradors: algun historiador extern que ajudi en les diferents tasques
d’obtenció d’informació
Sistema d’enregistrament (càmera, micròfon de solapa, focus)
Maquetació i edició del llibre.

Pressupost per a “Noms de les cases”

Personal col·laborador (primera fase):

1.000 euros

Correcció, Maquetació i impressió del llibre (segona fase):

4.500 euros

