
 

 
 

Presentació Memorial 

Joan Bialet Massè 

 

12 de juliol de 2020 

 

 

 



Programa: 

Interpretació himne nacional República Argentina  

(lletra al programa) 

Vídeo presentació del Memorial Joan Bialet Massé 

Presentació de l’acte per part del regidor de cultura d’Argentona: 

Àngel Puig 

Vídeo presentació de la vila d’Argentona 

Interpretació musical: Alfonsina y el Mar 

Presentació del Memorial Joan Bialet Massè per part del seu president: 

Diego Arcos 

Interpretació musical: Sólo le pido a Dios 

Lectura carta de la municipalitat de Bialet Massè per part de: 

 Stella Maris  

Vídeo de col·laboradors i recolzaments al Memorial 

Interpretació musical: Canción con Todos 

Cloenda acte i agraïments per part de la il·lustríssima senyora alcaldessa:  

Gina Sabadell 

Interpretació himne de Els Segadors  

(lletra al programa) 

 

 

 

Músics: 

Pablo Giménez Turri (veu i flauta) 

Guillermo Gomez Alvarez (guitarra) 

 



 

Breu biografia de Joan Bialet Massè: 

Un argentoní a l’Argentina. 

Joan Bialet Massè, un català que durant tres dècades, del 1873 al 1907, 

va ser un dels constructors de la República Argentina, va néixer a 

Argentona, a la comarca del Maresme, província de Barcelona. 

Va ser un geni hiperactiu que va abastar les professions de metge, 

advocat, catedràtic de legislació laboral i agrícola i Doctor Honoris Causa 

per la Universitat de Córdoba. Com a empresari va crear la primera 

fàbrica de calç hidràulica de l'Argentina, que competia en qualitat i preu 

amb els productes anglesos i francesos, va ser constructor del que fou el 

llac artificial més gran del món, el dic de Sant Roque, a Córdoba, i de tot 

un sistema de rec agrícola i provisió d’aigua potable a la ciutat 

homònima i la seva rodalia. 

Va ser enginyer agrònom, sociòleg i fundador del  dret laboral a 

l’Argentina i a l'Amèrica Llatina, regidor i president del Consell Municipal 

de la ciutat de Córdoba, cofundador del Partit Socialista i del Centre 

Català de Rosario i un dels promotors de la llei d’educació gratuïta, 

pública, laica i obligatòria, i autor de la que va ser potser la seva obra 

més important: un informe monumental sobre les classes obreres 

d’Argentina (1904) de 900 pàgines, que va posar les bases de 

l’antropologia moderna amb criteris científics, redactor de la llei de 8 

hores, ecologista i un llarg etcètera. 

Pare de 10 fills i una nissaga de grans jutges i bons sanitaris, la seva filla 

petita va ser la primera dona ministra de salut d’una província argentina. 



Himne Nacional Argentí 

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado: 

¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad! 

Oíd el ruido de rotas cadenas; 

ved en trono a la noble igualdad. 

¡Ya su trono dignísimo abrieron 

las Provincias Unidas del Sud! 

Y los libres del mundo responden: 

¡al gran pueblo argentino, salud! (bis) 

Y los libres del mundo responden: 

¡al gran pueblo argentino, salud! 

Y los libres del mundo responden: 

¡al gran pueblo argentino, salud! 

Coro 

Sean eternos los laureles 

que supimos conseguir: (bis) 

Coronados de gloria vivamos, 

¡o juremos con gloria morir! (tris). 

 

 

9 de juliol de 2020, 204è aniversari de la independència de la República Argentina 

 



Els Segadors  

(Himne Nacional de Catalunya) 

 

Catalunya triomfant, 

tornarà a ser rica i plena. 

Endarrere aquesta gent 

tan ufana i tan superba. 

 

Bon cop de falç! 

Bon cop de falç, Defensors de la terra! 

Bon cop de falç! 

 

Ara és hora, segadors. 

Ara és hora d'estar alerta. 

Per quan vingui un altre juny 

esmolem ben bé les eines. 

 

Bon cop de falç! 

Bon cop de falç, Defensors de la terra! 

Bon cop de falç! 

 

Que tremoli l'enemic 

en veient la nostra ensenya. 

Com fem caure espigues d'or, 

quan convé seguem cadenes. 

 

Bon cop de falç! 

Bon cop de falç, Defensors de la terra! 

Bon cop de falç! 
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