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Antbnia Canet i Gaietd V{nzia,
perconatges desconeguts del nomencldtor de
carrers de Molla del Vallis
Josep

A. Casanova i Antonio
CebgraI

os cEntrics carers de Mollet oorten els noms d'Antdnia Canet i de
Caretb Vinza. uns personarges pr)cticamenr desconeguts a la ciutat.

Qui eren i qui van fer per tal que l'Ajuntament, en dos moments
histdrics drferents, els dediqu6s un carrerl
A diferdncia del que passa amb altres noms del nomenchtor de vies pribliques dela ciutat, no trobem la resposta a cap enciclopedia ni a les publicacions
locals, on no hiha cap referincia biogr)fica ni de la seva relaci6amb Mollet. El
desconeixement arriba al punt d'haver-se inclds de forma errdnia la llegenda
wilns de Molle4 de la nasia de Can Drag6 a les plaques del carrer El matrimoni
tormat per Anrooia Canet i Careti Vinzra vrvra a Sarrr) r la seva relacro amb
Mollet venia nom6s de les propietats que hi tenien, entre elles la masia de Can
Drag6, on residia un masover amb la seva familia.
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posteriorment a Barceiona. Tant el seu pare. Josep Canet i Celabert, com la
seva mare. Josefa Margenat r Salvany. perranyien a antrgues famihes benes-

tants de la vila. Els membres de la nissaga Canet ja participaren en el govern del
municipienel segleXVII i Joan Margenat Salvanyen fou alcalde tresvegades
al segle XIX.lls carrers Canet i Margenat, del barri barcelonide Sarrie, recorden encara avuidia la lmport;ncLa histdrica que hivan tenir les dues famihes.
Aquest article ha estat possible per les informacions faciliudes per Monrse(at Vinzia
Uriach i Marcos Vinzia Portabella, que amablement han permes consuhar l'arxiu de
la familia i han facihta! dades i records dels seus avantpassats.
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cai€ta Vinzia, a V adrau, Iestiu de 1923,
hereu Ga et;, darrer prop etar d€ Can Drago
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CaietAVinzia Falciola dr Novara (1852 1930) pertanyia a una noble familia
d'origen itali) establerta a Barcelona al segleXVIII. Era fill deJosepVinzia ide
Punti. rendrsra r propietan. r de Luisa Falciola di Novara r Badanelh.
lots dos van rebre una educacro prbpra de la seva bpoca i condtct6 soctal.
En el cas d Anronia. rmpartida a casa per una mon;a t Lin preceptor: en elcas de
Caiet), a carrec de preceptors fins a la mort del seu pare el 1865, quan va
marxar a estudiar intern a diverso s col legis. IJany 1891 van contraure matri
moni i es van rraslladar a viure al caner Uado, al barn antic de Barcelona, on hi
passaven els hiverns.Ia resta de l'anyresidien a Sarri), on s'havien conegut i
tenienla famflia, ja que a la part alta esgaudia d'unclima m€s agradablequeal
centre de la cjutaL. V adrau lou el lloc d estrueig
la seva vida segurament va transc6rrer sense m€s preocupacions que el
naixement dels seus cinc fills: Maria Dolors, Caieta l'hereu-, Josefina, Carme
aquestes dues, mortes de petites per disenteria- i Trinitat, ja que la seva
situaci6 econdmica els permetiaviure cdmodament. Ho podemveure ja en els
capirols matrimonials, signats per ambd6s promesos el 28 de setembrc de
1891, on la mare d'Antdnia li atorga una dot en metel lc de 15.000 pessetes de
lipoca. arxi com mobles i aixovar valorar en altres 2.500 pessetes. Caietd
respon d'aquestes quantitatsj en cas de dissoluci6 del matdmoni, amb una
casa de sis plantes a Montcada i Reixac, que hipoteca a favorde la futura sogra.
Caiet)Vinzia no vaviure nom6s de la renda del patrimoni heretat, sin6 que
esva dedicar a la seva administraci6 I m lora; tanr del patrimonr proP1, Dnnctpalmenr a Barcelona r Sarni. com del de la seva esposa a Mollet r Sant Fost.
TambE es va dedicar al comerq de cereals igrans. que havia iniciat com a gest i6
deles seves propietats nistiques, fins al punt d'adquirirl'any 1896la titularitat
d'una mesa de contractaci6, la mim. 12, de la Llotja de Cereals de Barcelona.
Va ocupar diversos cirrecs a la Junta de la Uotja i fou nomenat prohom del
Consolat del Mar, instituci6 encarregada de regular les relaciones entre els
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a relac16 d Antbnra Canet Margenat amb Mollet ve de la propreLar de
diverses trnques ristiques a redds del que es cone.xa com a ?auifiafii
Salvany , atd.s que 6.s d'aquesta branca lamiliar de la que provenen. Antdnra
Canet era propietiria de ZB hectirees agricoles a Mollet repartides entre els
voltants de la masia de Can Drag6, Callecs r Ia vora del riu Besds. EI parrimonr
es completava amb una trentena de drets censals i una finca forestal a Sant
Iost de 18 hectirees. Hem de suposar un origen comli a aquest patlimoni a
red6s de Can Drag6, ja que la casa funcionava com a centre d'una explotaci6
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agriria amb parcel les repartides pel terme, el que permetia una diversificaci6
dels conreus. tanl en seci com en regadiu. lins i tot el nom el rrlarls,', amb qui
tamb6 era coneguda 1a masra mansoAymerich . ens suggereix tambd aques
'ou rt"r. l-l .ognom Aym.r..h, ; Joa mrntJl dr o- lao-an e..crod.
oatrimonide Ia l:ami|a
l.es propietats de Mollet L Sant Fost les rep Antdnia Canet de sa mare.
io el" \4"rgen"t r 5al.an,. qu"."s hav.a r' n l o" l av.a. Arrbn.a Sal ar y'
"
sas. El patrimoni Salvany 1i ds lLegat testament)riament com a legitima. ja que
6s 1a germana gran Dolors la que hereta la majoria dels bdns de la lamilia.
An.or rd' .nel vo ter rInlere"enquee potrrnorr \o vo.lye,.on"er e oe
manera integra r, la en vrd a. I havLa lLeg: r: I seu lLll Careta
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siva amb la venda r urbanrtzacid de les Finoues que en iormaven part. El

punt

culminant el va marcar la venda de la masra de Can Drag6 l'any 1961 a
"A1 rn am"nr qL( d \" erde-roLdr per.nplrd-el. dr-e- \.r t \'Le1\ l ord"nar
l'entorn del Mercat. Ledifici no tenia cap valor arqurtectdnrc ies trobava.
segons informe de l'arquilect L riLnicrpal.L na(-.. ,d'c'or,d lal-rL.brht" .
molt deteriorat
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La venda de Can Drag6 es va fer de mutu acord entre el propietari i
l Ajuntament i no va donar lloc a fer el prevtst expedrent d expropiaci6. Encara
que afirmava no tenirvoluntat de vendre la masia, Caieti Vinzia Canet es va
mostrar molt escrupul6sen mesurarla finca, jaque les superficies diferien amb
lesque aportava l'Ajuntament. Malgrat aixd, nova tenir interds en negociarel
preu i va presentar una oferta avantatjosa per a les arques municipals: en va
rebre 195.000 ptes. pels774 mz del cEntric solar que ocupava Ia masia.
El valor sentimental que representava CanDrag6, com a sfmbol d'unpatrimoni ancestral, es reflecteix en l'escrit que va dirigir a l'Ajuntament accePtant
vendre la casa: La ex7rcFiaci1n de ni finca evoca uta selie de recuerdos de mi
infarcia y juveuud, cuando aconpaiardo a mi Fadrc iba a netudo a Mollet ... He
gocutado diferir et lo Vosiblehablar deI asunto, por ser doloroso pata mi, xosolanente por motivos de iwlole Versonal, sit't6 por mi masovero, Jaime Ibrrents, anciaxo y
exfermo, cuyo abuelo ya naci6 en la cas
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relacions entre l'Ajuntament i Caieta Vinzia Canet eren, Perd, ante
riors a la venda de Can Drag6 i devien haver estat cordials, com ho van ser
abans amb els seus pares, ja que hi ha noticia de donacions fetes perla familia
al municipi ia entitats bendfiques. Ho corobora, a m6s del fet mateixdedonar
nom a dos carrers, l'acord del Ple de l'Ajuntament d'11 de novembte de 1969.
S'hi fa constaren act a: El Vrofundo sentiniento de la Coryoraci6a nunicipal Vor el
falluiniento del cotrocido idustrial D. Cayewno Vinzit Canet, del que srempre
reclbi, esta Corporaci' ate cio es y deliudeza cotuo digna eitusiasta de ftuestra

Ara, CanDrag6 d6na noma lesescales, situadesen el mateixindret on era
la masia, que permeten salvar el desnivell entre el carrer de Sant Viceng i
l'avinguda de Jaume I, i comuniquen aquell amb el carrer de Caieti Vinzia.
Perdura aixi el record de Ia masia en la toponlmia urbana.
EL CARRER D,ANTONIA CANIT
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carrer d Antdnra Canet discorre pa ral leLal'avtngudaJaumel,entreels
carrers de RafaelCasanova r de Gaieta Vinzra. Esia obrir a principis del
segle XX en terrenys d'aquesta propietlria pertal de poder urbanitzarJos.
Es molt possible que el nom d'Antdnia Canet pass€s de facto al nomencldtor de carrers, ja que el vial es va obrir en una finca de la seva propietat i a les
seves expenses. No s'ha trobat l'acord pel qual s'oficialitza el nom del carrer
d'Antdnia Canet, perd ja el trobem citat a la documentaci6 oficial nom6s sis
mesos despr€s de la seva mort. Ia Comissi6 de Covern del20 de ju liol de 7924
accepta uns terrenys cedits pels seus hereus, que ocup€n slanhoy todo ellargo
de la calle de la Paz conprensivo desde la de laine I a la de A Antoda Canet per
tal de solucionar unes dificultats en l'edificaci6 dels Col legis Nous. Aquests
I
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Lerrenvs van permetre obrir mds tard elcarrer Francesc Camb6 evLtar que els
alumnes haguessin de transitar pe1 torrent per anar a escola.
Les negociacions entre Caieti Vinzia. com a usutructuaride I'herincia de 1a
:cv" e. po a. . J A un amenr. per rlaurbanrt.a..oJ.lpntorndel prrmer
legt
pLiblic de la cLutat, van ser beneficroses per ambdues parts. 11 municipiva rebre
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obririen els carrers d'Antdnia Canet L de lrancesc Cambri i el
marge de1 torrent Caganell, entre aquell carrer L la carretera. CaLetA Vinzra va
tpbl, d, drvt un Ldmr pub.t. que t-ove, .o\, Ie. ... e. Irqu"s, r oragon"l A xo
va faciijtar m6s tard drvidrr les de forma octogonal i fer hi quatre rlles de cases.
lambd li van permetre continuar fent Lis del marge del torrent, un canyar que
els terrenys on s

finsque s'hipoguessrn fer les obres de canalitzaci6 previstes.
Amb I adv-rrren, d" I" Repuhl .r.rl nomdnl rarrer c r a can. rar pel de
o J gle..a.. lJnJeoor drl I al' roo So, ra.r. a Obr"ro tspanol. .egors
del

prolegia els conre
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dem"r,Je lo. z.ra.,ri .".onun-.rr [rn'".obalalauuerrar ..rl Ir
Iodepura .oqu"ral'r .AlL'r am"nr frrnquradel nom"n(la or lan// laiq
es va recu pera r ldnl . I om 'nu qu" e \,t orn.r d l_alP rr . u_r ro-rel
e

de

d'Alemanya. denominaci6 que nom6s perduri fins a ia derrora d aquest pais a
la ll Cuerra Mundiai. En la sessi6 del Ple de l 1 de luny de 19,15 r'a retornar de
lorma ofrcral el nom d'Antdnia Canet al carrer i alxi s'ha mantlngut fins a
l'actualiLat. finica variac16 va ser la catalanitzacrd del nom que va promoure
a o e plmer dl inrdment de l" demo. r.
l
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va ier lany ja45 en trnques pLoprerat dc
Ca.crdVi_z. Care "nl_ r'en. rod rrLar.ruar 's. !qu p<rrobav/r crLl
Iloc n o r centn.. L .le'reny..leLer. d_c pe- ob' loel,vocedrolAlu'rlo-re.rt.
que els va JLceplar en ld '. . ro de le del 4 de 1ur y de lo4i o'nh rtencro
I'oherru ra d aquest carrer

es

d dmP.rar,. arr' r S"nt /r,cnr. ."lqL"."s.onrl.r.r". o.
La contraprestaci6 de lAluntament per 1a cessirl del nou carrer va ser
donarli el nom suggerit pel propLetari dels Lerrenys en recordanqa del seu pare
i alcostat del que recordava tamb6 la
mare. l- acord oficiales va fer en la
sessi6 del Ple del 9 d'agost de 1950.
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El carrerCaieti Vinzia no ha sofert m6s canvi en el mig segle d'existlncia
que la catalanitzaci6 del nom, acordadaenla sessi6 del Ple de l'Ajuntament del

juliol de 1979. Hi ha, perd, una proposta de canvi que va sorgir dels
treballs de revisi6 del nomencl)tor de carrers amb l'adveniment de Ia democricia.Ia comissi6 encaregada va proposar substituirel nom de Caiete Vinzia
pel del Batllelortuny, enrecord a l'alcalde mort a la repressi6 franquista, i aixi
es va acordarde forma provisionalenla sessi6del Ple del 2 de julioldel mateix
26 de

any. Elcanvi nova prospera!i va serretirat enel periode d'al legacions, ja que
no tenia la conformitat de la famflia de l'alcalde republici, que va defugir
l'homenatge piblic.
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