
Crístofor Cardús, una dedicació permanent

Ángels TORRENTS

Cristofor Cardús i Canals va néixer a Barcelona el 26 de setembre de 1906. Els seus
pares Joaquim i Anna eren f111s de Sant Pere de Riudebitlles, d'unes famílies arrelades
allí de molts anys.

Des de mitjans del segle xvm, la família Cardús posseía una fabrica de paper de bar
ba, vora la riera. Aquest molí paperer que, segons consta en la documentació de l'arxiu
familiar, abans havia estat bataner, se suposa que és la continuació del molí de gra medie
val propietat del Priorat benedictí de la població.

La família materna, els Canals, eren forners i s'havien establert a Sant Pere en el segle
XIX. La seva peripecia fundacional a la vila ha quedat escrita en les memories del primer
Canals esdevingut santperenc en el primer quart del segle XIX.

Joaquim Canals, de molt jove, s'establí a Barcelona on es feu carrec del magatzem pape
rer que representava a ciutat la fabrica de paper familiar. A la Ciutat Comtal nasqué Cris
tofor Cardús on sempre ha viscut i treballat, primer en el negoci familiar i després a la
banca, fins la seva jubilació.

La seva mu11er, Carme Freixes i Arús, també prové d'una família santperenca. A la casa
del Freixes-Arús, Cristofor Cardús i la seva esposa hi passen bona part del bon temps.

Cristofor Cardús és una persona atreta per temes molt diversos. L'ínteresper Catalunya
el va portar a participar en els seminaris que, en el Centre Excursionista de Catalunya,
dirigia Pau Vila. D'aquesta feli~ círcumstancia sortiran tots els seus escrits de caire geográfic.

El seu esperit curiós el portara a recol1ir algunes coses, gairebé sempre relacionades
amb l'antiga papereria-impremta familiar. Va estudiar el procés de fabricació del paper
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de barba, ha conservat postal s de principis de segle (algunes ben interessants sobre temes
polítics); sobre una col-lecció de la seva propietat, de dibuixos originals de l'il-lustrador
Julia Bastinos i Estivill, realitzats entre 1885 i 1900, en va fer un petit estudio També
és notable la seva col-leccióde tremps, definits per Fabra com a «petita lamina de metall
terminada en punta partida alllarg que, fixada a l'estrem d'un manee, serveix per escriu
re». Sobre els tremps acaba de publicar (1991) tres articles en la revista trimestral «La
Carpeta», que són un estudi historie sobre aquest estri ara completament desaparegut.

L'abast dels seus interessos passa per recollir una gran quantitat de valves marines i
encuriosir-se per les seves característiques.

Pero, potser, la part més suggerent del seu afany de recollida, estretament relacionat
amb el moment historie que va viure, és la d'aplegar tota mena de llibres i altra documen
tació (només anterior a 1918), relacionadaambla gran polémica que porta a la normalit
zació ortográfica del catalá i que va culminar l'any 1917, amb la publicació del Diccionari
Ortografic de Pompeu Fabra.

Cristofor Cardús visita sovint la Biblioteca de Catalunya, i allí continua cultivant el seu
ampli esperit de recercador infatigable.
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