Monument a Anselm Clavé
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Occidental
Intersecció del C.del Camí Reial amb Pg. de la Carrerada

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.58652
2.17894
431563
4604195

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08156-174
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1970
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Virgínia Cepero González
dj., 14/06/2018 - 02:00

Descripció
El monument commemoratiu a Anselm Clavé es troba a la intersecció del carrer del Camí
Reial amb el passeig de la Carrerada.
Es tracta d'una font esculturada que consta d'un pedestal troncopiramidal de pedra, que fa
de font, sobre el que hi ha un bust naturalista de bronze d'Anselm Clavé.
Les seves dimensions són:1,7 m per 0,5 m per 0,8 m.
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Història
Josep Anselm Clavé (Barcelona, 1824-1874):
Fou músic, poeta i polític, i fundador de les societats corals catalanes. De formació musical
autodidacta, va concebre la idea de crear una associació coral integrada per treballadors i
artesans, mentre complia una condemna de dos anys de presó per la seva participació en els
esdeveniments revolucionaris succeïts a Barcelona l'any 1843. La primera societat d'aquestes
característiques va ser l'Aurora, fundada l'any 1845, a la que va seguir l'any 1850 la Fraternitat,
més tard rebatejada com Euterpe, amb la qual va dur a terme una important tasca cultural a la
perifèria industrial de Barcelona. Mantenen encara una estimable popularitat algunes de les
seves composicions corals, com Els xiquets de Valls, La maquinista i Les flors de maig.
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