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EDITORIAL

heu donat, sense el qual no hauríem arribat a
aquest número 10.

Serveixin aquestes ratlles per donar-vos a tots vo-
saltres, subscriptors i col.laboradors, el reconeixe-
ment dels que, per mitjá d'aquesta revista culrural,
hem pogut fer, creiem, una petita aportació a un
millor coneixement de la nostra cukura, de la nos-
tra história i, en definitiva, de la nostra identitat
com a poble.

20

Vint. Aquest és el nombre d'anys transcorregurs
des d'un canvi fonamental en l'Estat, que va tenir
lloc, a finals de novembre de 1975. La importán-
cia radica en que el nou sistema polític ha estat el
de la monarquia parlamentária, que possibilita el
sistema democr)tic. Durant aquesrs vint anys hem
avanEat pel camí de l'exercici de la consolidació
d'aquesta democrácia. Per aixó ens afegim a aquesta
celebració.

3
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Deu. Aquest és el nombre dels quaderns de culru-
ra QU4TREPINS editats fins ara des d'aquell pri-
mer_ número que va sortir a la llum pública per la
diada de Sant Jordi de l'any 1991. Pot semblar una
xifra discreta; no obstant, per als que hi treballem,
col'laborem, ajudem i hi cobpere*, h, .rtrt un gran
esforE, una tasca dura, feixuga i, fins i tot, ñem
arribat a pensar, algunes vegades, superior a les
nostres possibilitats.

Ara té; creiem que el camí fet es por considerar
satisfactori i el que déiem en el primér número s'ha
a-nat acomplint i encara ara és vigent i aplicable
després d'haver transcorregut gaiiebé cinc anys.
Així, tornem a repetir que aquesra publicació vol
fer-se ressó de tot alló que, tal cbm es deia a
l'editorial del primer núméro, pugui ésser interes-
sant per al nostre pobie i, també, per la comarca.

No cal dir que si ha estat possible l'edició d'aquesr
quadern culrurai, s'ha degut al recolzament que li



ELECCIONS Davant d'aquesta nova i imminent convocatória
d'eleccions, i encara que ens titllin d'idealistes, cai-
dria recordar el que déiem a l'editorial de l'anterior
número, en el que demanávem dels polítics una de-
finició de la seva posició davant dels problemes reals

de la societat, una confrontació d'idees i de projec-
tes, i no de persones, sense fer servir arguments de-
magógics; que les promeses electorals, encara que fos
per primera vegada, es complissin i que, davant de
la necessitat del pacte s'imposi el seny i que, els que
han fet de la política la seva professió, tinguin la
suficient obertura de mires per saber assumir les
idees dels altres per millorar les própies i, amb elles,
millorar la societat de la qual són capdavanters i
mirall on es miren els ciutadans. fl

Quan aquest número de QUaTREPINS surti a la
llum pública mancará poc per a la celebració de les

eleccions generals i, al mateix temps, ja fari un
temps de la celebració de les eleccions al Parlament
de Catalunya.

Sembla, si més no, que estiguem en estat electoral
permanent, amb pre-campanyes que ningú sap on
ni quan comencen (sí quan acaben, que és quan co-
mensa la campanya electoral própiament dita), amb
un continuat estat de confrontació política i de
debat electoral que podqn arribar a provocar el
cansament i avorriment de l'electorat, sobretot si
no s'avanEa realment cap a una maduresa demo-
crática.

4



LES MASTES (X)
CAN GRAU

per Manel Zorrilla i Giné'¡

La masia de can Grau estava situada a1 nivell dci
quilómetre 4 de la carrer.era de Mollet a Caldes,
molt a prop de l'Hostal de1 Fum.

La seva antiguitat és provada, tant per les caracte-
rístiques de la seva construcció com per les resse-
nyes históriques que ens queden dels seus propie-
taris fundadors, ja que el cognom Grau el trobem
l'any 1515 en un fogatge de Palau-solitá i es repe-
teix en un llistat de noms de caps de casa elaborat
I'any 1552.

't Professor d'art.
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La masia presentava un car)cter típic de la casa

catalana, com és 1a teulada amb dues vessants amb
suau inclinació i un carener perpendicular alafaEa-
na, i coberta amb teula árab amb un petit ráfec.
Com d'altres cases de la rodalia, les parets, amb
restes d'arrebossats, ens mostren un parament de
pedres sense escairar, segurament de la propera rie-
ra. Est) orientada cap a migdia, i en la porta
d'entrada, de forma rectangular i amb llinda de
fusta, es podia apreciar un emmarcat de pedra.

Les obertures eren petites i de mides diferents:
només la central del pis, 1a de sobre la porta d'en-

ffada, presentava en les pedres de l'emmarcat i sota
la llinda unes formes arrodonides.

Actualment la masia ha desaparegut; només en
queden trossos d'alguna paret, ja que ha quedat
absorbida per l')rea industrial d'aquesta zona i está

dintre dels terrenys d'una f)brica. Després de qua-
tre segles de poder contemplar el seu entorn de
terres de conreu i sentir dintre d'ella el batec de
la vida dels que 1a van consttuir pedra a pedra, i
de les següents generacions que es recolliren sota
la seva teulada, ara la masia ha desaparegut. No-
més en queden el nom i el record... E
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"LA FABRTCA" > MoNoGRArtc qu+tnEPINS

La Fábrica de I'Estrwch, ola Fábrict.»' 'ud ser la
primera industria que es oa instal'lar a Palau de

Plegamans. Era l'any 1890.

La se':Ja posada en marxd üd prooocdr imporidnts
canais ei el poble i en moltes'de les seoes famílies.

Aquest dor)*rr, recwll d.i¡terses r)ades históriqwes

i ánécdotes basades sobretot en el testimoni de per-
sones que hi varen treballar. S

8
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El monográfic d'aquest número está dedicat a "la
F)bricar, a "l'Estruchrr, la primera indústria que es

va instal'lar a Palau de Piegamans, fet que va re-
presentar la seva petita «revolució indust¡i¿l», amb
un transvassament de persones del camp a ia in-
dústria i amb importants canvis socials i económics
en el poble i en moltes famflies.

pRÓtBc,'

EL CONTEXT HISTÓruC

El concepte de ..revolució industrial" 
-importatd'Anglaterra- serveix per a designar un fenomen

que va provocar a tota Europa l'aparició de noves
feines, ocupacions i professions vinculades a les
noves formes de treball; aquest fet va comportar,
simultániament, la lenta peró decidida desaparició
d'altres.

Aquesta "revolució" venia envoltada i, al mateix
temps, condicionada per un increment demográfic,
una modernitzactó de l'agricultura que permetia el

't Per Miquel Alimbau, Tomis Castells i Josep M. Torruella.

Descárrega de bales de cotó.
(De la revista L'Erol, Arxiu Serra Feliu.)
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desplaqament de mi d'obra a la indústria, una apli-
cació de noves tecnologies, una xarxa de comuni-
cacions suficient i un capital disposat a invertir-se
a les fibriques, sensc oblidar la necessitat d'una su-
ficient demanda intcrna o externa.

A1 nostre país aquesta transformació va ser tarda-
na i més lenta que a altres indrets. Fins la segona
meitat del segie xlx no es va consolidar a Catalu-
nya una indústria téxtii cotonera, encara que, en
general, antiquada. Mentrestant, el camp segr.ria

sense modernitzar-se, els diners anaven destinats
més aviat a l'especulació i a 1a inversió en deute
públic, les comunicacions eren deficients i el con-
sum escás.

A la segona meitat del segle x{x va con-renEar a

millorar la. sitr-iació, grácies en part.a una política
proteccionista intcrior i al monopoli per vendrc a

Cuba i Filipines. La situació va canviar més mrd
amb la pérdua dels mercats colonials, entrant al
segle xx ¿rmb una crisi económica i una cscalada
notable de la 11uita de classes, amb mobilitzacions
i vagues. A les següents décades es varcn anar a1-

ternant.époques de 11iure canvi amb altres de pro-
¡eccionisme, passant per 1a prosperitat dels anys
vint truncada per 1a depressió del29, fins arribar a

la guerra. Posteriormcnt, calgué afrontar un perío-
de d'autarquia, entre els anys quaranta i eis cin-
quanta, abans d'entrar en e1 desenvoluparxcnt ac-
celerat dels seixanta. La crisi encrgética de i'any
1,973 i la llarga recessió economica que la va seguir
va fer que només se'n sortissin les emprcscs més
ben preparades.

Un deis factors que caracteritzen Ia industrialitza-

ció és la permanent cursa de productivitat i mo-
dernització en 1a qual es veuen obligades a corl-
petir 1es empreses. Aquesta co,mpetitivitat compor-
ta un estat quasi perm.anent de recstr-ucturació del
procés de producció, que se centra en la tecnolo-
gia a ernprar (renovació dc la maquiniria pcr ésser
rnés competitius) i cn c1 factor trebali (emprant un
major nombre de treball:rdors menys qualificats per
anar, als nostres dies, a tenir rin Incnor rrombre dc
treballadors, peró més qualific;rts). Aquesta rees

tr-ucturació és la que cornportari, en ia {orila, en
el temps i amb la rapidesa en qué s'hasi fet, així
corn amb el mínim cost social possible, que una in-
dústria pugui continuar competint cn ei rnercat
amb garantia de continuitat o no. Aquesta és lir
causa que unes indústries hagin estat) eir algun ino-
ment capdavanteres en el seu scctor i que, en a1-

tres, hagin, amb prou feines, tirat cndavant o, fins
i tot, desaparegut.

LES CONDICIONS DE TREBALL

Un altre aspecie que marca ia história clc la indus-
trialització als seus orígens és ia duresa clc 1es con-
ciicions de rel¡ail, amb llargues jornadcs 1;ri:orals,

dc dia o de nit, i amb contingents irnportants de
dones i nens amb sous baixos.

Les r¡i11ores socials i económiques es van anar
aconseguint a poc a poc) aml¡ ei transcurs cle1s

anys. En 1es fibriques allunyadcs dels nuclis urbans,
amb més concentració obrera, aquestes miilores
encara van arribar més lentament.
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Sortosament, a l'época a la qual es refcreixen 1a

major part dels testimonis que han aportat dades

per a l'elaboració del dossier sobre "la Fábrica" (els

últims cinquanta anys), les condicions ja havien mi-
llorat molt fins arribar a 1es cotes assolides amb
l'"Estat dcl Benestar..

Aixó no elimina, peró, el canvi que va representar
el nou treball dins la fábrica per a unes persones
habituades a la feina, encara que molt dura, ben di-
ferent del camp. Per altra part, es va seguir com-
binant la jornada a la fábrica amb el conreu dels
horts i de les vinyes o la cria del l¡estiar i, no ca1

dir, amb les tasques de la llar, per part de les do-
nes generalment.

L'IMPACTE DE LA INDUSTRIALITZACIO

Historiadors i economistes han estudiat l'evolució
económica del nostre país, peró aquest tcma és

molt desconegut per la major paft de gent. Com
va ésser aquest procés industrialitzador? Qui ho va
portar a terme? Quines etapcs va tenir? Ens po-
dríem fer moltes preguntes i segurament mirant e1s

llibres hi trobaríem resposta.

La incorporació de la dona al treball industrial va
influir decisivament a la vida social i familiar

Nosaltres només volem fer una pinzellada
conéixer qué va passar al nostre poble quan
instal'lar una indírstria prou significativa.

Fent servir una paraula que está molt de moda,
caldria veure quin va ser f impacte de posar en
Írarxa una indústria en un poble agrícola com Pa-

per a

s'hi va

tt
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lau, quin significat va tenir per ai conjunt i quins
canvis ua pótta. la introducció a les econornies fa-
miliars d'una setmanada fixa, deguda en 1tr majoria
dels casos, a l'aportació femenina, la reguiaritat d'a-
quests ingressos enfront a l'estacionalitat dels agri
coles, i 1'áugmcnt de la capacitat adquisitiva de les

famílies. En resum, ¿va significar tot aixó un aug-
ment de la circulació monetária en e1 poble?

Caldria veure en els arxius municipals com es van
traduir en números aquestes qüestions.

D'aquesta [ranera queda oberta una porta a estu-

dis i aportacions que puguin donar resposta a

aquests lnterrogants.

EN RESUM

"La Fábrica, va haver de desenvolupar la scva tasca

en e1 context i en les circumstáncies que hem es-

mentat iva seguir les vicissituds que els treballs quc
vénen a continuació us expliqucn fins que, per uns

motius o altres, dcsprés de mig segle va tancar les

seves portes. En definitiva, la seva história i la seva

vida ün ia histdria i la vida, en gran part, de molts
dels nostres conciutadans i, per aqucst motiu, tam-
bé de Palau de Plegamans.

12



LA PRIMERIA*

'r Per Josep M. Serravinyals i Arumí.

La recerca de dades en les actes de l'Ajuntament
de Palau de Plegamans ens ha perm¿s de trobar una
informació molt valuosa que ens parla de l'existén-
cia de la fábrica a finals del segle passat. Aixi hem
pogut saber que abans de l'entrada en escena del
senyor Estruch, la propietat d'aquest edifici havia
tingut almenys tres titulars diferents. També hem
pogut situar el moment de la seva construcció, els

autors, la introducció de la máquina de vapor i fins
i tot la que podria haver estat primera rraga que va
tenir lloc al nostre poble. Farem una explicació
cronológica en funció de l'aparició de les notícies
que ens han anat proporcionant els liibres d'actes.

JULIOL DE 1889

La primera referéncia a la fábrica ens arriba per-
qué un tal Bonaventura Grau dóna compte a 1'A-
juntament de la seva intenció de constmir un edi-

ficio-fábrba. Pel qué es pot deduir, sembla que en
la iniciativa l'acompanyaven alffes persones. L'edifi-
cació será en la calle que este Ayuntamiento dió el
nombre de calle Nueva en sesión del cuatro de este

mes.Yal a dir que no hem pogut identificar aquest

carrer) encara que, pel qué veurem més endavant,
ha de ser l'actual éarrer del Comerq, o bé, amb
menys probabilitat, 1a continuació del carrer Rie-
reta,.ocüpada ar.'ui per la fábrica actual.

Per situar-nos, hem de pensar que al poble ja exis-
tia certa tradició téxtil. En algunes cases hi havia
telers, no sabem si en propietat o en dipósit, si bé,
probablement, es treballava per algun fabricant que

és feia cárrec d'aquella producció. Per la raó que
fos, haurien d'associar-se unes quantes o la majo-
ria d'aquelles cases, i construir un espai conjunt per
a portar a terme aquella activitat: una f)brica.

Respccte Bonavenrura Grau, podem afirmar que va

ser el primer fuster establert de1 nostre poble (val
a dir que fins al segle accual, els fusters, almenys
en pobles petits, no acostumaven a tcnir taller pro-
pi, iinó que a.rarre,-, de casa en casa i s'hi quedaven
él temps necessari per a fer tota la feina que cal-
gués). Bonaventura Grau, doncs, es trobava esta-
6lert a les cases Noves de la Carreter¡ a la casa

coneguda com a cal Fuster. Molts, encara recorda-
ran la seva filla i el marit d'aquesta, Carme Grau i

Jaume Guárdia, coneguts com la Carmeta i el Jau-
me de cal Fuster.

Aquesta relació de Bonaventura Grau amb la fá-
brica, com a propietari, promotor o cap visible

t3



d'aqueil probable grup d'associats, és inédita. No-
més sabíem que al llarg de molts anys va ser el
fuster de la fábrica 

-succeit 
pel seu gendrc-, c)r-

rec de forga relleváncia si tenim en compte l'ús
extraordinari que es feia de la fusm en els telers
antrcs,

Tenim, doncs, que la fábrica ha canviat dc mans i
el nou propietari decideix ampliar-la segons uns

DESEMBRE DE 1889

L'acta ens explica que el mateix Bonaventura Grau
ha presentat el plánol, per duplicat, de la fábrica
mandada leoantar en este pueblo por su cuenta y
otros, con k correspondiente memoria facuhatiaa
hecba y firmada por el ingeniero don Miguel Mi-
mar, vecino de Barcelona. Consta també que se li
torna un dels plánols, mentre que l'altre quedará
arxivat en l'arxiu municipal. No n'hem trobat cap
fastre.

Entre la página on diu aixó i la página següent, hem
trobat un document de l'any 1900, en el qual un
ml Lluís Oller fa saber a l'Ajuntament la voluntat
de construir un edifici destinat a fábrica, junt al que
ja posseeix en terreny de la seva propietat i d'acord
amb els plánols dels arquitectes Josep M. i Antoni
de Falguera i Sivilla. La intenció d'aquest escrit és

sol.licitar a l'Ajuntament la regularització de l'ali-
niació del Camí conforme se hizo ya al construirse
la citada fábrica, boy de mi propiedad, con apro-
bación de este Ayuntamiento.Ifa referéncia al'acta
esmentada de 2l de desembre del tgSg.

plánols elaborats per dos arquitectes fills de Ple-
gamans, de can Falguera, establerts a Barcelona. E1

iegon, Antoni, amb algunes obres al poble, desta-

.i.o- arquitecte modernista i historiador del
Románic al-costat de Josep Puig i Cadafalch.

7902

En una relació d'edificis del poble anomenats Pú-
blics tenim los de José Estany y Francisco Subirats
destinados a ceruecería; los de Luis Oller y Félix
Sampera destinados a cuadras de telares y finalrnen-
t, el qw posee el municipio destinado a Escuelas

Públiias. Per tant, aquest any, Lluís Oller conti-
nua com a propietari de la fábrica. Convé assenya-

1ar l'existéncia d'una altra fábrica al poble, propie-
tat de Félix Sampera, que no hem pogut ubicar.

OCTUBRE DE 1905

Potser les obres ja devien ser fetes o, si més no,
iniciades, perqué sof iiciten l'autorització per a po-
sar en funcionament l'esmentada máquina de va-
por en la fábnca que Poseen en la calle Comercio

FEBRER DE 1905

Oller, Espina y Cía., ara amb aquest nom, sol'lici-
ten a l'Ajuntament permís per a prolongar la edi-

ficación existente a fin de instalar una máquina de

Dapor para dar movimiento a dicha fábrica, aun-
que dicha instalación debe oerificarse en el interior
del edificio. El tema passa a la Comissió d'Obres
de l'Ajuntament i el permís es dóna el mes cl'abril.

14
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previ els informes técnics que juzgue el caso ad-
quirir acercA de la ¡:alidez y segwridad de la insta-
la.ción de máq,uina, sus aciesorlos y demás edifica-
ciones referidas. Com que l'Ajuntament no té
personal qualificar per a fer aquesrs informes, es fa
l'enc)rrec a I'enginyer industiiai Alejandro Pous i
a l'arquitecte Antoni de Falguera, vecinos de la ciu-
dad de Barcelona.

MARQ DE 1906

Vistos aquests informes, se concede a los señores
Oller, I,spina y Cia. la correspondiente autorización
para el debido funcionamieiro de la fábrica de su
pertenencia establecida en la calle del-Comercio de
esta población.

MAIG DE I9O7

Aquest dia l'acta ens aporra dues informacions im-
portants: una és el qyg podria ser una vaga, per-
qué ens explica que el dia 16 es va reclamail'au*ili
de la Guárdia Civil per a garantir la libertad del
trabajo. Una vaga amb piquets, naruralment. L'al-
tra informació important és el canvi dc propietat,
perqué ara ens parla de la fábrica de los siñores
Vhtes, Figweras y Cia.

DESEMBRE DE 1907

Es dóna el cas que l'Ajuntament inicia les obres
d'ampiiació de les Escoles Públiques i de l'edifici
de la casa consistorial. Com que éls mesrres vivien
a les escoles, als baixos de l'eáifici, calia cercar uns

habitatges temporals per a ells. Primer es va rro-
bar un lloc al carrer de Dalt, peró els mestres ho
van_refusar per trobar-ho massa lluny. Després es

va decidir de llogar un pis en la calle de la Catre-
tera, propíetat dels senyors Vives, Figueras y Cia.
Precisament s'esmenta, el desembre del 1908, un
pagament de 100 pesseres pel lioguer de nou mesos,
a Vives, Figueras y Cia. Consti, doncs, que la pro-
pietat de la fábrica tenia una casa a la Carretera.

ABRIL DE 1911

Continua la f)brica en mans del mateixos propie-
taris. Així consta en relatar unes queixes per háver
deixat Joan Casajuana unes ter.eJ en diclta calle y
fJrrtt a los solares de D. Ramón Mas y de la fi-
brica de Francisco Vir,tes y Cia. E\ cartér en qües-
tió era aquell tros del Camí Reial anomenar, fins a

la guerra, carrer del Mesón, que devia anar des de
la mateixa fábrica fins a l'Ajunramenr.

Fins aqui les referéncies a la fábrica que aparcixen
en els Ilibres d'actes de l'Ajuntamenr. A párrir d'a-
quest moment són els testimonis vius els qui han
aportat la informació.

CAP AL 1915, APROXIMADAMENT

Cap aquest any, aproximadament, Antoni Estruch
tenia una fábrica a la Colónia Esrebanell, prop de
Camprodon, Que hauria munrar eli. La fundació
d'aquesta empresa, si ens guiem per l'anagrama dels
recordatoris de les noces d'or, va tenir-lloc l'any

16



Els treballadors de la flbrica l'any 191.72

Maria Llargués, Angela Garriga, Maria Aymerich, Margarida Coderch, ?, ?, ?, ? i ?.

?, ?, ?, Gerónima Teixidó, Antónia Teixidó, Maria Planellas, ?, ?, ?, Teresa Romeu, ? ?.

?, Conxita Puigmal, ?, ?, ?, ?, ?, Munda Viaplana, ?, ?, ?, ?, Angela Fontcuberta, ?, ?, ?, ?, ?, ? i ?

Joan Coderch, ?, Esteve Coderch, Miquel Vidal, Ramon Teixidó, Joan Garriga i ?.

Teresa Fortet, Anna Garriga, Rosa Brunés, ?, ?, ? i ?. (Foto cedida per F. Truyols.)
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1901. Un incendi va destruir la fábrica prop d'a-
quell any 191,5, i va decidir comprar la de Plega-
mans, segurament a1s ja esmentats Vives, Figueras
i Cia. De Camprodon va portar-se moltes perso-
nes, amb els mateixos cárrecs que tenien allá: el

senyor Vidal de director, en Ramon Teixidor d'en-

carrcgat, en Joan Coderch, etc. Tots amb 1es res-
pcctives famílies, 1a majoria de membres de 1es

quals també treballaven a la fábrica: les germanes
Antónia i Jerónima Tei,ridor, els pares i germana
d'en Joan Coderch, etc. Peró aquesta ja és una al-
tra histdria que no em toca a mi d'exp1icar."
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E,LS ORIGENS DEL TT,XNT
EN EL NOSTRE, POBLE,O

Dcvia ser per all) I'any 1880, quan les planes quc
envolten la riera de Caldes eren conreades dc blat
de moro, mongeteres, alfals, naps, patates o cinern,
les serres del Castell i de can Ricra eren plcnes de
vinya i ametllers, i els hons eren bcn cuidats a l'en-
torn de lcs barriades del carrer de Baix, cl carrer
de Dalt i la Sagrera i a tocar de les masies. E1s únics
sorolls que trencaven el silenci devien ser e1s crits
d'algun pagés que atiava el seu cava1l, e1s beis d'un
ramat de bens, lladr-ucs de gossos i els cops de mall
del ferrer...

I va ser en aquella época, tc¡talment agrícola, quan
un veí dei carrer de Dalt, en Salvador Padros i
Cerdi, va decidir posar a casa scva mateix uns tc-
lers de teixir a m): així fou com s'iniciá en el nos-
tre poble una tradició téxti1 quc, amb la consrruc-
ció de "la f)brica", per allá l'any 1890, va tenir una
gran transcendbncia económica i social durant prop
de 75 anys.

Com és ben sabut, a f inici del segle XX es cre). a
Catalunya una podcrosa indústrii tbxtil. Les co-
marques del Tcr i del I-lobregat s'omplcn llavors
de "colónies» on, al costat d'una grar fábrica,, es

construeixen grups de cases per als treballadors.
Moltes d'aquelies colónics 

-les més grans de les

quals ja tenien des del .seu inici 
.església., escola i

centrc sanltan- avui són veritables pobles.

Aquelles primeres fábriques aprofitaven l'aigua dels
rius tant per fer funcionar part de 1es miquines
com per la fabricació del fil i la realrtzació dcls
ten1,its, activitats a les quals es dedicavcn rnajori-
tiriament. L'aigua era, doncs, un element básic per
al seu funcionament, i per aixó se'n deia i sovint
se'n diu encara "el ram dc l'aigua".

En canvi, 1cs fibriques dc teixits própiament dites,
que no depenien dels rius, es podien construir a

qualsevoi lloc, i generalment es feien en els nuclis
ja poblats, pcr tal de trobar amb més facilitat la mi
d'obra necessária. El nostre poble va ser un d'a-
quests nuclis, i va tenir la sort que s'hi construís
una d'aquelles fábriques, i molt gran, per ccrr.

Amb la mecanització, e1s telers dc mi desaparcixen,
i la nova f)brica de1 poble ja funciona aml¡ l'ener-
gia produida per un gran moror 

-mogur 
primer

per vapor i més endavanr per clcctricitat- que amb
un perfectc entramat de poiitges i corretges fa anar
tots els telers, ordidors, máquines de fer rodets i
bitlles i tota la maquinária dc la rnanyeria.

En aquella época, una fábrica així necessitava molr
de pcrsonal: les rodeteres, les bitllaircs, les ordido-
res, ies nuadores, Ies teixidores 

-que 
llavors no-

més podien fer anar dos telers o, com a máxirn,'! Per Miquel Truyols ltocabrun¿.
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quatre- i les repassadores. Aquestes feines les

feien generalment les dones -amb 
l'excepció d'al-

gun hóme que teixia-, mentre que els homes s'en-
ír.r.gr,r".r de les feit ei ..rtrntr,'l, máquina de l'a-
prest, la caldera del vapor, la fusteria, la manyeria,
ll "quarto del fil" i la comptabilitat, a més dels

contramestres, que tenien la tasca d'adobar els te-
lers.

Si pensem que llavors es feien dos torns -de les

cini del matí a dos quarts de dues, i de dos quarts
de dues a les deu dé la nit-, entendrem que "la
fábrica" -que 

així se l'anomenava per antonomá-
sia- donava feina a molta gent del nostre poble.
Aixó feia que a moites cases entressin uns diners
segurs cadJ setmana, amb la consegüent millora de
l'eionomia de moltes famílies, i, de retruc, de tot
el poble.

Dels problemes laborals i socials que creá la revo-
lució industrial, la nostra fábrica no en quedá pas

exempta: segons consta documentat, per exemple,
l'any l9O7 la direcció ha de demanar a|ut a \a
Guárdia Civil per fer front a una vaga dels treba-
lladors.

I és que les condicions de treball eren ben dures
encara. Un testimoni vivent, la Ramona, recorda
que va comenEar a treballar quan només tenia onze
anys! A aquesta edat s'és encara una nena; i la

Ramona, així com les altres ..obreres, de la seva

mateixa edat, tenia més ganes de jugar que de tre-
ballar. Ella mateixa m'explica una de les trapelle-
ries que feien: els divendres, quan venia l'amo i

sortia a passejar amb el director, 9om {e cosrum,
fins al pónt de Pedra, a \a riera, elles els espiaven

per uná finestra, i quan veien que s'allunya-ven
io*"r,qarm la grescá; la petita Ramona agafava
i'abric i el barret d'aquell senyor que havia vingut
de Barcelona er-t coué i amb xofer, se'ls posava al

damunt i comenqava a ballar pels passadissos
d'entre les m)quines, en mig de les rialles i els

aplaudimenm dels altres treballadors, Petits i grans.

LA FABRICA PASSA A SER
DEL SENYOR ESTRUCH

Ara ens traslladarem en la imagin ació a una Petita
colónia téxtil, anomenada Estebanell, al costat clel

riu Ter, a la vall de Camprodon. Allá viuen i tre-
ballen les famfies Teixidé, Coderch i Vidai. Hi ha

dues fábriques: can Matabosc, que és una filarura,
i ca l'Estruch, on es fan teixits.

Un altre testimoni. també vivent encara i amb una
memória eivejablá, m'explica que per aquells anys

de principis. de segle les nevades eren molt fre-
qüents i copioses, en aquelles contrades, de mane-
,, qrl. era habitual harrer de desplaEar-se tot l'hi-
ue., p". camins oberts a cops de pala i envoltats
d'un metre i mig de neu. Si tenim en comPte que
en aquella épocá l'únic mitjá de calefacció que hi
havia a ies iases era una llar de foc o una estufa
de ilenya, no ens ha d'estranyar que els dies de fred
més cru els pares s'emportessin els fills Petits a la
fábrica, on 1á temperatura era bastant més supor-
table. Com és naiural, els petits passaven el dia

20



Els treballadors de la {ábrica l'any 1927:

Quima de can Pep Mayol, Nieves ?, Dolores Tarté, Mercé Tarté, Assumpció Tarté,?, ?, ?, Maria Truyols,
Anita Mumbrú, Ramona Guirdia, Maria Viaplana, Rosa Bou, Joaquima Nualart, Anita Gariga,
Mercé Viaplana, Angela Riera, Montserrat Riira, Rosa Brunés, Conxita Riera, Trini, Rosa, ?, ?, ?

. i ?. Carmeta, Carme Riera, ?, ?, ?, ?, ?, Maria Moncayo, Dolores Ventura, ?, Maria Bellavista,
Angela Solá, ?, ?, Francisco Estrada, Joaquima Nualart, Nena, Rosa Martí. (Foto cedida per F. Truyols.)
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jugant entre ells, quan no pretenien ajudar els seus

paies a les m)quiñes, i tot aixó en un ambient on
i-ro marrcrrren e1s perills... La Jerónima, que és qui
m'explica tot aixó, m'ensenya una mi on només té
quat; dits: una máquina de fe. rodets n'hi va ta-
llar un en rodó, quan tenia set o I'uit anys!

A ca l'Estruch, de la colónia Estebanell, 1'any 1916

hi havia de director el senyor Miquel Vidal, i
d'encarregat en Ramon, el fill gran dels Teixidó'
Vuit anyiabans, el 1908, en Ramon Teixidó, des-
prés de-casar-se amb la Marieta, havia decidit anar

á Barcelona a buscar millor forruna. Peró després

del naixement de la seva filla, quan el senyor Mi-
quel 

-que durant un temps havia estat veí seu a
Barcelona- li proposi de ser el seu segon, torná
a la seva terra d'origen. Peró no havien Passat
encara dos mesos dé la seva tornada quan, el 2
d'agost -dia de la Mare de Déu dels 

-Angels.-

d'a(uell any 1916, un violent incendi destruí les

duei fabriques, tant la de filatura com la de teixits,
de les quals to quedi pedra sobre pedra i sí no-
més lei ferralles de les máquines, retorgades per
l'escalfor de les flames. Calgué lamentar, a més, la
mort d'una persona que, volent aPagar el foc, quedá

encerclada i no pogué salvar-se.

La Lola -la filla d'en Ramon Teixidó- recorda
que el seu pare li explicava que un fill del senyor
It4atabosc plorava davant les ruines de ia fábrica, i
que el seu pare, agafant-lo per l'espatlla, li digué:
..No et preocupis, fill: el "seguro" pagará,,.

També el senyor Estruch devia cobrar 1'assegu_ran-

ga; i en comptes de reconstruir la f)brica de la
Colónia Estebanell rra comprar la que ja hi havia

construida en el nostre poble, que, després de pas-

sar per diverses mans, én aquells moments era de

l'empresa Vives, Figueres i Companyia.

El senvor Estruch. després de fer-se cárrec de la
fábrica, va decidir potri-hi al davant els seus ho-
mes de confianEa, i-va fer venir la famíiia Vidal, en

Ramon Teixidó amb la seva dona i ia seva filla, i
també les seves dues germanes, l'Antónia i 1a Jeró-
nima. Els Coderch, a*b er't Joan -que 

anys des-

prés seria el director de la fábrica- encara molt

iou", uatr completar aquell grup de gent que es tras-

il^de^treballár i a viure ala Casa i els pisos que hi
havia adossam a la mateixa fábrica.

Més endavanq el senyor Estruch va fer construir
les anomenades popularment Cases Barates per a
més treballadorsf entre ells els Tries i els Costa, un
grup format per dues famílies que van venir
á'Anglés, despiés que la fábrica on treballaven tan-
qués les portes.

"La Química>>) una edificació del carrer de Dalt,
al cosát de la carretera, també va ser comprada i
servia com a magatzem; les dues cases que hi ha-

via i que enca.a-hi són, eren ocupades també per
treballadors.

EL DESPLAQAMENT PER ANAR
A TREBALLAR

E]s que vivien a prop de Ia fábrica eren pocs: els

o,rrri" oue viuien^ a les Cases Noves i a lés Cases

Éa.rtes.'La majoria s'havien de desplaEar des de les

barriades i les'masies per camins sense 1lum i so-

22
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vint enfangats; alffes havien de travessar les rieres
per palanques més o menys estantisses o pel "pont
de ferro" si la riera baixava molt crescuda, cosa
habirual anys enrere; aiguns fins i tot havien d'anar
a passar pel pont de la carretera de Sabadell, cosa
que representava una gran volta..

La gent que havia de fer el desplaqament sovint
s'agrupava; alguns anaven en bicicleta i d'altres a

peu, peró tots, aixó sí, portant un cistell amb l'es-
morzar o el berenar, segons el torn que feien.
Durant un temps, els que venien de nit del carrer
de Baix es ffobaven, al'algada de can Cortés, amb
uns grans gats negres al mig del camí o amb els

camots de blat de moro ballant: tot plegat feia forqa
basarda; i, encara, aigun bromista es dedicá una
temporada a fer-los "m)gi¿',, fins que es descobrí
un punt de llum des d'on la feia, i tot plegat es va
acabar; altres vegades, si corria la veu que s'havia
<<esverat>> algun cavall, tothom anava amb molta
por de trobar-se'l pel camí...

querres, i el de ca l'Estany, on ho feien les dretes;
i en tots dos llocs s'organitzaven, a més, balls i
funcions de teatre.

M'explica la Lola que a ella, com a filla d'un en-
carregat de la fábrica, li pertocava d'anar a ballar
amb els de dretes, cosa que ella considerava sum-
mament avorrida, perqué, atrets per un ambient
molt més divertit, la majoria dels nois del poble es

reunien a can Lluís, la seu de les esquerres. Un dia
la Lola es rebel'lá, i en lloc d'anar on li pertocava
ho va fer al'a\tra banda... Quan el seu pare ho va
saber li cridá fortament l'atcnció, si bé més enda-
rrant li va confessar que comprenia perfectament la
seva actiild.

LA GUERRA

L'any 1936, quan esclatá la gucrra, alguns nois de
la f)brica van haver de marxar cap al front, i d'al-
tres ho van anar fent a mesura que, per l'edat, els

mobilitzaren. El senyor Estmch va marxar cap a

l'estranger, i el senyor Miquel Vidal es va haver
d'amaga1 quant a en Ramon Teixidó, va passar a

ser el nou director en funcions; i 1a seva tasca no
va ser gens fácil, ja que havia de contemporitzar
amb el comité revolucionari que s'havia fet cárrec
de la fábrica. Aquesta, tanmateix, va seguir funcio-
nant, més o menys bé, durant tota la guerra, i els

treballadors van seguir cobrant; aixó sí, una de les
mesures revolucionáries que va prendre el comité
era que tothom havia de cobrar e1 mateix.

D'aquell temps de guerra, la Lola recorda la por

EL SINDICALISME

A principis dels anys trent; apareix un fort movi-
ment sindicalista, que fa que els treballadors de la
fábrica es divideixin en dos grups: els més radicals,
que militaven a la CNT-FAI, i els més conserva-
dors, que ho feien a la UGT. Peró aquesta divisió
d'ideologies no es concretava només a la feina sinó
que anava més enllá; en el nostre pobie hi havia
aleshores dos llocs de reunió i d'esbarjo ben dife-
renciats: el café de can Lluís, on es reunien les es-
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que passava la seva família quan, cada setmana, ei
seu pare, custodiat per membres del comité, es

desplagava a Barcelona a buscar els diners del set-
manal, i també quan havia d'anar a Terrassa a por-
tar menjar al senyor Estruch, que hi vivia amagat.

En els primers mesos de la guerra es van fer tris-
tament famosos els anomenats «passeigs,: s'anava
a buscar 1es persones triades, generalment a la nit,

LA POR

Els homes de la fábrica, fotografiats al costat del senyor Estruch (assegut en una cadira), al davant
de I'entrada de Ia casa del director (1951):

Jaume Oliveras, Miquel Mas, Lluís Duran, Emili Grau, Jaume Nualart, Joan Tauleria, Josep Nualart, Emili
Díaz, Baldiri Noguera, Jaume Costa (fill), Ramon Rocabruna, Lluís Bassets, Josep Pons, Pere Trias, Jaume
Guárdia, LIorenE López, Jaume Viaplana, Jaume Costa, Jaume Soli, Sebastii Estráda, Rafael Rocabruna, se-
nyor Estruch, Francesc Truyols, Antonio Oliveres, Joan Coderch, Josep Sol), Camilo Sampera.
(Foto cedida per F. Truyols.)
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Foto de les págines 26 i 27. Tots els treballadors de la fábrica, fotografiats a I'entorn del senyor

Estruch i la^sÑa senyora, l'any 1957, el dia que es van celebrar les noces d'or de l'empresa:

Maria Llargués, Mercé Bonet, Rosa Vilardell, Teresa Tauleria, Rosa Blanch, Carme Truyols, Mercé Llargués,

Maria Ma[á, Montserrat Llargués, Rosa Mumbrú,Maria Rosa Olivé, Maria Costa, Rosa Martí Maria Ayme-

rich, Lola Oliveres, Mercé Máñosa, Antónia Fontcuberta, Maria Solá, Hermínia Guárdia, Rosa Serratacó,

Montserrat Bonet, Quimeta Viaplana, Pepe Negre, Montserrat Brunés, Maria Ginestós, Rosa Tort, Rosa Ro-

cabayera, Carme Roma, Teresa Ro.rb.rrrr, Mária Montlló, Lola Mas, Montserrat Rocabruna, Antónia Gi-

nestás, Quimet Teularia, Carme Simon, Josep Nualart, Dolors Font, Maria Brunés, Rosita Llargués, Quime-
ta Rico,-Maria Llargués, Maria Ciurans, Roia Vilardell, Ramona Guárdia, Antdnia Oliveres, PazYiaplana,
Remei Brunés, Quima Oliveres, Maria Malla, Maria Viaplana, Maria Bachs, Mercé Viaplana, Jaume Nualart'

Mercé Brunés, Mercé Nualart, Mercé Vilardell, Angeleta Truyols, Maria Martí, Teresina Rocabruna, Lluís Bas-

sets, Rafel Rocabruna,Antónia Puig, Tereseta Jorñet, Josep Solá, Mercé Vilana, Maria Catafau, Angeleta So-

ley, Antónia Vilardell, Milio Díez, Milio G.r.r, Camilo Olivé, LlorenE López, Jalme Costa, Isabel Sampera,

Nia.ia Acosta, Dolors Oliveres, Carme Truyols, Quimeta Vilardell, Emília Planella, Roser Rocabruna, Lola

Teixidó, Teresa Rocabruna, Lola Rocabru.ra, Maria Costa, Rosa Mas, Carmeta Casañas, Maria Carol, Carme

Ginestós, Maria Bellavista, Francisca Soler, Teresina Vives, Francisca Nualart, Montserrat Argemí, Rosa Cam-

pabadal, Lluís Duran, Ramon Rocabruna, Cisquet Truyols, Baldiri Noguera, Vicenta Nualart, Lola Mas, Mercé

b[r.."r, Maria Ventura, Pepeta Xometa, Aniónia Ramoneda, Montserrat Planella, Consol Ventura, Teresa

Rocabruna, Antónia Casañai, Francisco Expósito, Conxita Coderch, Ramona Trias, Mercé Fábregas, Teresi-

na Soler, Candelaria Triadó, Carmeta Fábregas, Pepeta Soler, Maria Viaplana, Jaume Soli, Jaume Oliveras'

Miquel Mas, Gerónima Teixidó, Tuyas Cuyás, Maria Bisoli, Teresa Vilardell, Paz Rodríguez, Conxa n9d;i
g.r.r, Q.ri-eta Vilardell, Maria Tia¡i¡¡, Maigarita Coderch, Rosa Truyols, MontserratTartet, Asunción Malla,

Ángela Mas, Antdnia Xicola, Peret Trias, Josep Lloreng (xofer del senyor Estruch), Josep ?ons, Jaume Costa,

senloreta Eulália (neboda del senyor Estruchf, Sebastiá Estrada, senyora Montserrat. (neboda del senyor Es-

t.r.h i mare de Josep Rivero), senyora Estruch, senyor Antoni Estruch, Joan Coderch, Maria Coderch' Mer-

cé Viaplana, el repreientant de l'empresa a Sevilla i la seva esposa. - (Foto cedida per Lola Teixidó.)
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i se les afusellava davant e1 cementiri de Montca-
da, o al bosc, o a qualsevol revolt de carretera. Tot
plegat creava un clima de terror, fins i tot entre e1s

treballadors de la fábrica) tant cls que entraven a

treballar a les cinc del matí com els que a 1es deu
de la nit havien de tornar a casa. Alguns membres
del comitb s'encarregaven de custodiar-los, pcr
protegir-los dels "incontrolats», fins que, després
que en un d'aqueils "passeigs" s'intentés lnatar un
pare i un fili, i que aquest darrer aconseguís de
fugir a l'últim moment, es va descobrir quc alguns
dels "custodis" eren els mateixos que feien ls5 «pas-
sejades nocturnes)>.

LA POSTGUERRA

Acabada la guerra, tot es va anar normalitzant, a

poc a poc; alguns dels joves que hqvien esrar mo-
bilitzats havien mort al front; d'altres van rornar
després de passar anys empresonats o enquadrats
en batallons de treballadors, reconsrruint ponts i
carreteres; alguns d'aqucsts, per la seva ideologia,
no van tornar a ser admesos a la feina.

El senyor Estruch, que havia passar el final de la
guerra a Sevilla, torn) a Barcelona, i el senyor
Miquel novament es va fer cárrec de la direcció de
la fábrica.

Comenqaren, peró, els anys més negres de la post-
guerra. Hi havia restriccions d'energia eléctrica, i
durant molts dies no es podia treballar o calia fer-
ho de nit: fins que es va oprar per instal.lar un
generador d'energia, amb un motor d'explosió que
funcionava amb gasogen. Ai-xí la fábricaia tenii la

seva primer¿ .,§¡¡¡¿r, mainom que li van posar
pcrqub, a més dcl soroll gairebé insuportable que
feia, la majoria de les vegades es negava tossuda-
ment a funcionar. Anys després es va instal'lar un
grup electrogen més modern (amb la meitat d'un
motor d'un tanc alemany) que continuava essent
imprescindible pcrqué, si bé ies restriccions es van
anar acabant a poc a poc, a la més petita tronada
cs tallava el subministre de corrent durant hores i
de vegades dies sencers. Tanmateix, e1 nou motor
heret) e1 malnom de ..burra", que no li va podcr
treure ningír.

UNA ÉPOCE D'EXPANSIÓ ECONÓNUCE
I MECANICA

Acabada la Segona Guerra Mundial, el téxti1 catal)
agafa una nova empenta. A ca l'Estruch entren c1s

primers telers semiautom)tics fabricats aquí, els
Bracons, que rnecánicament eren molt millors que
els antics. Les "espases" substituien cls «garrots»
(qui més qui menys havia rebut alguna «garrota-
da"). I mentre que una de 1es coses que més feien
parar els telers antics era el canvi de bitlles, els nous
fcicn aquest canvi automáticament, a part que crcn
bastant més rápids, i que una sola dona en podia
fer anar deu.

Mentrestant, el scnyor Miquel Vidal morí d'un atac
dc cor, i en Ramon Teixidó, malalt, s'havia retirat.
Alcshores en Joan Coderch passá a scr e1 nou di-
rector.

Encara que les fronteres amb Europa eren tanca-
des i, per tant, no es podia exportar, la dictadura
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Maria Triadó, Mercé Coderch, Cisqueta Expósito i Antónia Casañas (1951), fotografiades amb el cotxe
del senyor Estruch, un "Hispano Suiza". - (Foto cedida per J. Rocabayera.)

franquista va iniciar unes insólites relacions amb els

paisos )rabs, que es van transformar en uns grans
consumidors de teixits.

La demanda.creix, peró.les máquines no donen per
a més; per aixd, a pnncipis del decenni del seixan-
ta s'amplia la f)brica amb unes grans naus cons-
truides a l'altre costat del Camí Reial. En "Taba-
quet" és l'encarregat de construir-les.

Amb un entrellat de túnels per sota terra i uns
grans tubs en el sostre, la fábrica nova té un siste-

ma de chmatització que és indispensable per po-
der teixir les noves fibres artificials de l'época: e1

tergal, el nylon i el poliéster. També s'importen
nous teiers de Suissa i de Franga, que, juntamentt
amb els que encara s'aprofiten dels vells i els que
porten de les fábriques de Sants i de Grácia, que
ión obligades a tancar per estar al mig dels centres
urbans, són instal'lats a la "fábrica flová>), mentre
que a la vella queden l'aprest i la caldera, les má-
quines de rodets, els ordidors i 1a manyeria; la resta

serveix de magatzem.
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Estructura de les naus de la fábrica nova (1961).
(Foto cedida per J. Rocabayeru.)

Entrant un teler a la fábrica nova (1962).
(Foto cedida per J. Rocabayera.)
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CELEBRACIÓ DE LES NOCES D'OR

El 1951 es varen celebrar les noces d'or de l'em-
Dresa ..Antonio Estruch, S. [.", fundada l'any
iqot. El mad, els treballadors de la fábrica del

nostre poble varen anar a missa; -després 
es varen

fer fotógrafies, i tot seguit hi va haver un dinar a

El senyor Estruch i senyora amb mossén Salvador

Bonet, rector de Sant Genís durant 30 anys.
(Foto cedida per Maria Coderch.)

can Lluís, tot aixó amb la preséncia del senyor Es-

truch i Ia seva senyora.

Com podem veure Per les fotografies i i'aspecte de

l, seni. és de suposar que dies ábans de la celebra-

ció" l.r'modistei del póble i sobretot les pentina-

dores devien tenir mólta feina la vigília de la festa!

En Joan Coderch, la senyora Estruch, el senyor
Estruch i la Mercé Viaplana, esposa d'en Joan,

durant la missa (el capellá que és a la trona
predicant devia ser amic del senyor Estruch'

(Foto cedida Per Maria Coderch.)
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L'arribada del senyor Estruch i senyora a la plaga de l'Església de Sant Genís el dia de la celebració
de les noces d'or. (Al fons es pot veure el Sindicat i la caseta del pou que donava aigva a algunes cases

del poble. - (Foto cedida per Maria Coderch.)
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El dinar a can Lluís. - (Foto cedida per Maria Coderch.)
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Entremeses variados

*
Canalones a la graten

*
Pollo asado

*
Biscu¡t glacé

+
Frutas variadas

*

VINOS
Dorado deJ país

+
Champaña Codorniu

+
Aguas minerales

+
Café Moka - Licores

t

S'ervido por sl "fleslsurante f,asa¡uana''

Minuta del dinar. (Cedida per Maria Coderch.)

EL SENYOR JOAN CODERCH

El nou director, en Joan Codcrch, era un }Iome
molt peculiar i de costums molt rígids.

A 1es l.uit de1 matí sortia de casa seva) que era a la

mateixa fábrica, i anava, sense dir mai res a ningú,
a l'aprest; ciesprés passava per 1a manveria, traves-
sava totr un¿ iau de ia fábrica vella, sortia a1 Carní
Reial, i entrava a la f)brica nova. All) rccorria un
per un tots els passadissos quc formaven els tclcrs
ben alineats; tornava a sortir a fora, travessava e1

Camí Reial, passava pels ordidors i per lcs m)qui-
ncs de fer rodets i arribava així a un passadís bas-
tant ampie que hi havia a1 davant de les rcpassa-

ciores i al costat del seu clespatx, i que recorria
amunt i avall, de vegadcs durant hores i hores.

Aquesta passeiada per tota 1a fábrica cs repetia
quatre vegades a1 dia, sempre a les mateixes hores.

LA CARTA

,.La carta, era una cosa sagrada, per al senyor Joan;
es tractava d'escriure cada dia les incidéncies de la
jornada relacionades aml¡ ia feina.

El senyor Joan escrivia aquesta carta diária, inva-
riablement, després de berenar i del passeig habi-
tual de dos quarts de set de la tarda. Un cop 1les-

ta, es feia una cópia de la carta, que quedava a la
fábrica, amb una mena de fotocopiadora manual.
L'original es posava en un sobre tancat i es porta-
va a 1es ruit dei matí de l'endem), a la carretera, t
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es confiava, en má, a1 xofer d'un autobús d'en Sa-

galés; a Barcelona, ala plaEa de Tetuan, la recollia
un dependent del despatx. I a dos quarts de qua-
tre de la tarda arrtbava cada dia al nostre poble -també via Sagalés- la carta que enviaven des dei
despatx de Barcelona.

Aquesta era la relació habitual entre fibrica i des-
patx; el teléfon només s'utilitzava per ernergéncies.

Hem comenEat aquest apartat dient que .1a carta,
era sagrada per ai senyor Coderch. Per confirmar-
ho, només cal dir fins i tot el dia que morí deia,
angoixat, que "havia d'escriure la carta".

L'EXCURSIÓ ANUAL DELS HOMES

En Joan Coderch amb el senyor Estruch i la seva se-
nyora, vestits d'estiuejants, amb l'avió del Tibidabo com
a teló de fons (el senyor Estruch passava l'estiu en una
casa a la muntanya del Tibidabo, i suposem que el se-
nyor Joan els devia fer una visita i que anaren a veure
les atraccions, on es feren aquesta fotografia).
(Foto cedida per Maria Coderch.)

Hi havia el costum que, un cop l'any, e1s hornes
de la fábrica -i només els homes- fessin una
excursió. En un principi la sortida es feia a peu, i
generalment s'anava a la font de can Rovira, on la
colia passava el dia fent gresca i amb una bona
costellada.

Amb i'aparició dels primers ,.siscents, i d'alguna
moto «Guz7i», es va optar per anar a 1a Fábrega,
entre Castellterqol i Moii, on, al costat de la riera,
es feia el mateix: un bon dinar i moltes bromes; un
dia aquestes bromes van ser mal enteses per al-
guns, i la tradicional sortida es va acabar. L'any
següent els més joves van anar a la Costa Brava,
més per veure «cu1xa sueca» que per altra cosa.

Peró la nova no va tenir continuitat.
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Sortida a la Flbrega. Omplint el plat d'arrós.
(Foto cedida per P. Malla.)

La sortida dels homes a la font de can Rovira
(uliol de 1953).
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Sortida a la Fibrega (1964). Rafael Rocabruna, Antoni Oliveres, Irancesc Truyols, Miquel Mas amb el seu fill
Pere, Jaume Ballb-é, jr"á Soli, Pere Malla, Pere Perededa, Baldiri Noguera, Jaume Guárdia, Lluís Estrada,

P"re- Es-atg"r, Peie Blanch, Paco Caravaca, Lluís Duran, Jaume Nualart, Jaume Oliveres i Josep Malla.

(Foto cedida per P. Malla.)
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EL "PIPO"

El "Pipo" era un gos que de petit va ser abando-
nat; després d'un parcll de dies de vagar per les
Cases Barates jugant arnb la canalla, va anar a pa-
rar a Ia fábrica, on \¡a ser acollit pels hornes de
l'aprest i de 1a caldera, que, un cop el van haver
adoptat, 1i van donar una gran educació ,.humana,;
tant, que m'atreveixo a dir que ha estat e1 gos més
intel'ligent i popular del nostre poble.

Una de les coses que 1i van ensenyar dc fcr va ser
anar a buscar coloms a una casa veina, coloms que
després cren plomats, ben cuinats i devorats en uns
grans esmorzars comunitaris que s'organitzaven en
aquella zona de la fábrica. Un dia, peró, el scnyor
Joan Coderch va dir ,.prour, i el "Pipo" ya ser
obligat a marxar; alcshores el van adoptar a cal
Baster.

Una altra mostra de 1a seva intel'ligéncia era que
no travessava mai sol 1a carretera. Era curiós veure'l
arribar per l'altra banda d'on era casa seva, i, asse-
gut, posar-se a cridar fins que algu el veia i, des-
prés de mirar amunt i avall per comprovar que no
venia cap cotxe) li cridava: "Ara, Pipo, travessa!,.
Com és fácil d'imaginar, va morir molt vell.

LA BOXA

Una de les primeres famílies d'immigrants que van
arribar al nostre poble va ser la dels Caravaca. Dos
germans d'aquella nombrosa família van comenEar
a dedicar-se a la boxa, i un d'ells, en Paco, va en-
trar a treballar ala fábrica, on va comenqar a créixer

Francesc Truyols, Pere Soley i Josep Malla,
amb una moto .Guzzi" al pati interior de la fi¡brica.

Al fons es pot veure la casa del director.
(Foto cedida per P. Malla.)

I'afecció per aquest dur esport. Era habitual
alguns dissabtes a la tarda, si els dos germans
taven en e1 ja desaparegut Price de Barcelona
anés a veure.

que
11ui-

se'ls

IJn any, per la festa major del poble, es va organit-
zar Lrna vetllada de boxa. E1 ring es va muntar al
bell mig de l'envelat; i quan va sortir en Paco fent
petits saltirons i ventant cops de puny a l'aire, es

van desplegar pancartes animant-lo, mentre els crits
de ..Paco, Paco, Paco!» sonaven sense parar. Des-
prés de les presentacions pertinents, els dos lluita-
dors es van asseure a les respectives banquetes, en
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dos angles oposats de1 quadrat, cls van posar els
protectors a la boca, i ambdós van rebre les últi-
mes instruccions dels respectius preparadors. Segui-
dament, soná el gong. Després d'uns moments
d'estudi, en Paco va llanEar la seva primera dreta,
que va fer trontollar per uns segons cl scu contrin-
cant, peró aquest va respondre amb un dreta/es-
querra fulminant que va deixar k.o. el nostre com-
pany. Després d'aquesta gran decepció es va acabar
a1 poble l'afecció boxística.

,. 
{,.'l oi)

¡'i',.;.r,'

Manuel Benegas, sl "Xils¡6,,,
dibuixat per en Miquel Truyols Rocabruna I'any l97O

LES "NOVATADES,
Una de les bromades habituals quan comenEaves
a treballar era que t'enviessin a la manyeria a bus-
car la "clau de girar la fibrica". Arribaves alli, i
quan la demanaves al manyá de torn la resposta
d'aquest era generalment agra i dura: "Per qué vol
la clau, ara, el teu "jefe"?". Tot seguit, et donava
remugant qualsevol petit ferregot, Quan tornaves
al teu 11oc, el teu "jefe" et deia: "Qué t'ha donat,
aquell borinot? Diga-li que vols "ia c1au", i no
aixól". I cada vegada el ferro que et donaven era
més gros i pesant, i els viatges amunt i avali eren
constants. Al final ja acabaves baixant el que et
donaven en un carretó! I la broma s'acabava quan
comprenies que estaves fent el passarell o quan
algú, per compassió, te'n feia adonar.

EL "XILENO"
Un dels personatges més peculiars que van treba-
llar a la f)brica va ser el .,Xileno,,, un home ja vell,
que quan arribá al nostre poble s'acabava de casar
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amb una senyora que ia havia enviudat quatre ve-
gades.

L'home explicava que en el menjador de casa seva,
damunt del bufet, la seva dona tenia exposats els

retrats dels seus quatre marits anteriors, i que ei
d'ell el tenia damunt la tauleta de nit. El "Xileno"
deia sempre que un dia d'aquells ell també acaba-
ria al costat dels altres quatre.

Peró no va ser així: es va morir primer la seva dona
i ell encara es va tornar a casar.

La história anterior d'aquell personatge es pot re-
sumir en un parell de parágrafs: nascut a Xile, en
morir la seva mare el seu pare es va tornar a casar;
maltractat per la madrastra, el minyó decidí em-
barcar-se de polissó en un vaixell angiés, i passá la
seva vida treballant a la marina mercant anglesa.

Retirat, va venir al nostre país, on va conéixer la
que havia de ser la seva dona; a la seva mullcr li
agradava viure bé, i com que amb el que ell co-
brava del retir no en tenia prou, va haver de po-
sar-se a treballar a la fibrica (en aquella época,. de
feina no en mancava), on la seva tasca consistia a

recollir amb una gran aspiradora les borres que
feien els telers.

EL FUTBOL

A finals dels anys seixanta es va instal.lar en el
nostre poble una nova f)brica tbxtil, I'AFRISA. Les

dues empreses van formar sengles equips de fut-
bol, que només es van enfrontar un parell de ve-
gades. La primera no va acabar malament, peró poc
se'n va faltar; a la segona es va arribar a les mans
entre el públic i també entre els jugadors; el qui
aixó escriu, pel fet d'haver parat un penal, va re-
bre una bona bufetada d'un contrari. I aquí es va
acabar 1'esport.

EL FINAL D'UNA ETAPA

Amb tot, havien passat altres coses: el senyor Es-
truch havia mort e1 1960, i, en no tenir fills, 1'em-
presa va ser per al seu nebot-nét, en Josep Orioi
Rivero, fill d'una de les ducs nebodes del senyor
Estruch, la senyora Madrona; l'altra neboda, la se-
nyoreta Euláiia, regentava una botiga de venda de
roba a metres, al carrer Fontanella de Barcelona.

El senyor Estruch, conscient segurament que quan
ell faltés, a1 seu nebot-nét, degut a la seva joven-
rut, li mancaria tota classe d'experiéncia, va estar
formant al seu costat, durant anys, el senyor Ra-
mon Cot, que acabá essent el seu braE dret i que
e1s primers anys que ei senyor Rivero es va fer
cárrec de l'empresa era qui prenia 1es decisions amb
el cárrec de gerent.
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Equip de futbol (1968): Francesc Truyols, Jaurne Ballbé, Josep Malla, Pere Soley, Miquel Truyols, Jordi Olivé,

Josep Acosta, Pere Aguila, Paco Caravaca, Jesús Díaz, Jaume Solá, Jaume Oliveres i Jaume Nualart.
(Foto cedida per F. Truyols.)
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El senyor Joan Coderch va morir el 1973, i des-
prés d'un paréntesi en el qual el substituí el seu

gendre, en Josep Rocabayera com a director en
funcions, fou nomenat en el cárrec en Joan de
Haro, home de confianEa dei senyor Rivero.

I el 18 de juliol de l'any 1.976, en fer-se fosc, es va
formar una negra nuvolada cap a la muntanya de
Sant Llorenq, d'on abans venien sempre les tem-
pestes. Cap a les deu de la nit va comenEar a llam-
pegar, i un dels llamps va caure sobre la fibrica
vella. Les bigues de fusta i les poiitges del sostre,
cobertes de séu, van fer que el foc s'estengués rá-
pidament. Recordo els crits del meu pare, que
baixava corrent de la carretera i arribava a casa
cridant: "La fábrica es cremalr. Eli, un parell de
veihs i jo mateix vam saltar al pati interior, fent ús
d'una escala de má, perd el foc era tan violent i
avanqava tan de pressa que la feina va ser nostra
per poder-ne sortir a temps. D'aquella vella fábri-
ca no en va quedar res; i encara que després es

reconstruí, ja mai més no torná a ser el mateix. Ni
la fábrica ni el nostre poble, que cada vegada ana-
va rebent més nouvinguts per treballar en les no-
ves f)briques que s'anaven construint en alló que
abans eren verds camps de conreu...

Per acabar aquesta história cal recordar que "la
fábrica" va ser durant molts anys el centre econó-
mic i social de diverses generacions del nostre po-
ble, i que, sense ella, ben segur que el poble i nos-
altres mateixos hauríem estat d'una alffa manera.

Miquel Vidal i Masbrenat,
director de 7917 a 1948
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ORGANIGRAMA I PROCÉS
DE FABRICACIÓ

DIRECTOR

Era el máxim responsable de la fábrica. Transme-
tia les ordres de fabricació que rebia del despatx
de Barcelona, situat en el número 20 del carrer de
Girona. Alli hi havia la gcréncia, l'administració
general i el departament de vendes.

Ei senyor Estruch tenia pcr costum vcnir a Palau
de Plegamans cada divendres per controlar perso-
nalment el bon funcionament dc la f)brica. Era un
dia de nervis, sobretot per al director.

Els directors que va tenir 1a fábrica al llarg de la
seva história foren:

Miquel Vidal, t917 - 1,948.
Ramon Teixidó, 1936 - 1939, director en funcions.
Joan Coderch, 1948 - 1973.

Josep Rocabayera, 1973 - 1974, director en fun-
crons.

Joan de Haro, 1.974 - 1.980.

'r' Per Joan Badia i Flumet i Jordi Pagés i Montagut.

Entre 1915 i 1973,la fábrica va tenir dos directors:
Miquel Vidal i Joan Coderch. Per 1a importáncia
del director en la vida de la fábrica, n'hem volgut
fer les biografies que, alhora, aporten algunes da-
des de difícil inclusió en altres parts d'aqucst mo-
nogr)fic.

Recordem també que, després del 1973, aquest
cárrec l'ocupá Joan de Haro; peró eren altres temps
i el director de ia fábrica no havia de ser mai més
alló que va ser.

MIQUEL VIDAL i MASBREN,4T (Barcelona,
Poblc Sec, 1884 - La Garriga, 18 d'abril de 1948).

Va estudiar als Escolapis de Sant Antoni de Bar-
celona i, de més gran, a l'Escola Industrial. De se-

guida va entrar a treballar d'encarregat a una fá-
brica de Sant Martí de ProvenEals, on va estar des

del tgos a|191.2, any en qué es féu cárrec de la fá-
brica Estruch de Camprodon. Aleshores ja era ca-
sat amb Francisca Canalias i Vilanova i tenien una
filia de dos anys, Tercsa, que anys després es casa-

ria amb Jaume Rodamilans, de Sabadell, i tindrien
dos fills, Maria Teresa i Miquel.

EIs directors

45



Amb l'incendi del 1915, el senyor Miquel -tal
mans, també com a director, a la nova fábrica que
havia adquirit Antoni Estn;ch. S'establí a la casa

del director de la fábrica.

L'estiu del 1936, en esclatar la guerra, es trobava de
vacances a Sant Hilari de Sacalm. Va dccidir tornar
a la fábrica i sembla que algú ja l'esperava a Ia car-
retera per avisar-lo quc marxés perqué perillava la
seva vida. Va passar el primer any i mig a Barcelona,
a casa d'uns cosins, i després a casa scva, a Sabadell.
Allá va rebre la visita de persones del poble que,
sovint, li portaven menjar. La família reconeix que
aixó els ajud) a sobreviure aquells anys.

Mestrestant Ramon Teixidó portava a terme, com
podia, les funcions de director, que va reempren-
dre el senyor Miquel en acabar la guerra, fins a la
seva mort. Va morir a La Garriga mentre es recu-
perava de dos o tres infarts que havia tingut.

En la postguerra, el senyor Miquel va tenir una
gran vinculació amb el poble. Així, ocupá un cár-
rec municipal i formá part de la Junta d'Obra que
va impulsar la construcció de l'església de Plega-
mans, prop de la qual, adquirí un terreny on la seva

esposa, ja vídua, es va construir 1a casa.

JOAMODERCH i PUIGMAZ (Frcixenet,T de
desembre de 1902 - Palau de Plegamans, 13 d'oc-
tubre de 1973).

Joan Coderch va comenEar a treballar, de molt
jove, a la f)brica de 1a Colónia Estebanell, on vi-

via amb la seva família. En comprar Antoni Es-
tr-uch la fábrica, van traslladar-se també a Palau de
Plegamans. Els primers anys vivien cn un dels dos
pisós de la fábrica que hi havia sobre la casa del
director. L'altre pis i'ocupaven els Teixidor.

L'any 1928 o 29 va casar-se amb Mercé Viaplana i
Busquets, de Plegamans, amb qui va tenir dues fi-
1les: Conxita, casada amb Josep Rocabayera, i
Maria. Van viure a les cases baixes de1 Periquet, ai
carrer d'Anselm Clavé, fins la postguerra, en qué
passaren a la casa del carrer de Plegamans -laprimera que va fer (segons s'explica)Josep Brunés

"Tabaquet"-, fins que l'any 1948, en ésser nome-
nat dircctor de la f)brica, van anar a viure a la casa

que havia ocupat el senyor Miquel.

És remarcable la seva dedicació exclusiva a 1a fá-
brica, de la qual només s'alliberava els diumenges
per anar, cls matins, a missa de 12, i les tardes, al

futbol o a jugar "la barrotada, a l'Hostal o a 1a

Cooperativa. En gcneral, tenia un car)cter resel-vat
1 no era massa amrc de sortir si no era per anar al

seu Camprodon natal.

Tenia una gran entesa amb el senyor Estmch, des-
prés de tants anys de trebaliar amb e11. Fruit de la
seva bpoca, va viure consagrat a la feina fins el ma-
teix dia del seu traspás, un dissabte, en qué s'obs-
tiná en fer "la cart^>>. Aquesta dedicació a la f)bri-
ca va provocar un trist lapsus en el scnyor Cot, que
un migdia, a I'hora de dinar, com feia molt sovint,
va telefonar demanant per e11. Joan Coderch havia
moft dos o tres dies abans i ell havia assistit a
l'enterrament. La seva filla va haver de contestar:
oSenyor Cot, el meu pare descansa..,".
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SUBDIRECTOR
o MAJORDOM

Era la persona de confianEa de1 director; feia fun-
cions de control de la fabricació i del personai.

Van exercir aquestes funcions les següents perso-
nes:

Ramon Teixidó, 1917 - 1944.

Joan Coderch,1944 - 1948.

Josep Rocabayera,lg5T - 1,980.

Pere Malla, 1975 - 1,977 (encarregat adjunt).

LES MAQUINES DE FER RODETS
I LES DE FER CONS

Les dones que hi treballaven s'anomenaven rode-
teres.

Joan Coderch i Puigmal,
director de 1948 a 7973

El fil arribava de 1es fábriques de filatura en tro-
ques o en bobines. Aquestes es posaven en una
máquina i el fil anava passant a uns rodets o a uns
CONS.

LES MAQUINES DE FER BITLLES
(Bitllaires)

En unes altres máquines, el fil dels rodets o dels
cons es passava a les bitiles; la bitlla cra de fusta i
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de forma cilíndrica, i de dins era buida, cosa que
permetia que amb un passador quedés ben encaixa-
da dins de la llangadora, que era 1a que feia la tra-
ma en el teler.

Un teler, i, al fons, una rnáquina de fer bitlles.
(Foto cedida per J. Rocabavera.)

Máquina de fer cons (1960).
(Foto cedida per J. Rocabayera.)

ELS ORDIDORS (Ordidores)

En aquestes máquines també s'hi posaven els ro-
dets o els cons, i a mida que s'anaven fent petites
falres es feien uns grans plegadors de fil, que des-
prés serien l'ordit dels telers.
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L'APREST

El plegador que s'havia fet en l'ordidor es portava
a la máquina de l'aprest on, a través d'uns banys
amb productes químics, es donava consisténcia al
fil per poder-lo tei-xir. Aquesta m)quina anava amb
vapor i aixó feia que al lloc on estava instal.lada hi
fes molta caior i sempre hi hagués fum.

Un ordidor.
(Foto cedida per J. Rocabayera.)

Francesc Truyols i Jordi Oliver, a la máquina de
I'aprest. Es pot veure el fil que va sortint d'un

gran plegador. (Foto cedida per F. Truyols.)
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LA CALDERA

El vapor que necessitava l'aprest es feia en una gran
caldera que funcionava amb carbó. Calia anar amb
molt de compte, perqué una pujada brusca de la
pressió hauria pogut provocar una gran explosió;

cal dir que l'horari que feien a l'ap.rest i a la calde-
ra no terua res a veure amb e1 de la resta de 1a fi-
brica: la caldera s'engegava a les 4 del matí, per-
qué a les 5 ja estigués en condicions de donar vapor
a l'aprest; i generalment els de la caldera plegaven
a les 6 de la tarda.

La Carme Tramunt en un teler; a la má hi té una llangadora amb la bitlla a dins.
El primer que es veu del teler és la pua i, després, les pintes. (Foto: Jaume Ventura.)
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LES NUADORES

Un cop el plegador de fil sortia de l'aprest, les
nuadores, que tenien una gran habilitat amb les
mans) nuaven fil per fil del plegador a la resta del
plegador que s'havia acabat en el teler; quan el teixit
que s'anava a fer era un de nou, passaven per la
pua; un cop fet aixó, es muntava tot plcgat en el
teler.

ELS TELERS (Teixidores)

Les teixidores eren 1es dones encarregades dc fer
funcionar eis telers, que eren les máquines que feien
cl teixit. Era la feina més dura de la fábrica, ja que
fins que els telers no es van anar modernitzant, els

calia fer molta forEa per moure'ls. Quan s'havien
de canviar ies bitlles o es trencava la trama i algun
fil de i'ordit, a vegades es feien el que s'anomenava

Un teler vist des del darrera. Es pot veure el plegador i després les planxetes. (Foto: Jaume Ventura.)
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«trencades», és a dir, la llanEadora quedava enca-

llada a mig camí de l'ordit i l¿ «pua» la pressiona-
va amb la t.ama fent una gran trencadissa de fils;
després, la pobra teixidorá, en -una po-sició molt
incSmoda, havia d'anar afegint fil per fil.

En Jordi Olivé portant un plegador en el pati
interior de la fábrica; al fons es pot veure l'entrada

a la casa del director. (Foto cedida per J. Olivé.)

Teler Jacquard Teler de la casa Geo Hattersley Er Sons, Ltd.
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PECES MÉS CARACTERÍSTIQUES
DEL TELER

El oleeador
f"6 ai ferro amb dues plaques a cada extrem per

aguantar el fil de l'ordit qué hi anava enrotllat.

El oara-ordits
Caáa fil de i'ordit portava ¡¡¿ *planxeta" metál'li-
ca. Les «planxetes» eren obertes de baix i anaven

muntadei a sobre d'unes barres de ferro que Porta-
ven a dins una guia en forma de serreta; la tensió

del fil feia que leJ llenguetes i la serreta,en moviment
constant no es toqucssm; pero sl que ho te-len quan

el fil es trencava i e1 seu contacte leia que la serreta

quedés travada i, per tant, es parés el teler.

Les pintes
Eren uns bastidors de fusta que portaven unes

bagues metál'liques amb un forat al mig, per on
prisarn també el fii de l'ordit; segons ei moviment
que feien a través ds l¿ «maQuineta" on anaven

liigats amb cordills, feien el dibuix dei teixit.

La pua
Era una barra de ferro amb moltes petites ranures
per on passaven cls fils de l'ordit; cada vegada que

prttrr,, la llanEadora amb la trama, la pua estre-

nyia la trama i així s'anava configurant el teixit.

Les llanEadores
Eren de fusta, amb les puntes de forma cónica; eren

de ferro, i a dins portárr.,-, la bitlla on anava el fil;
per mitjá d'uns forts cops que-els hi donaven amb

alr 
".rorr".rats 

«garrots" en els antics telers o bé

amb ies anomenaáes «espases» en els més moderns, Teler automátic Bracon, de la casa Riera i Riera,
de Roda de Ter.

s3



anaven amunt i avall passant per dins de l'ordit i
fent així la trama del teixit.

El para-trames: Era una pega petita que s'aixecava
cada vegada que la tocava la trama; si aquesta es

trencava, no s'aixecava i feia parar el teler.

ELS CONTRAMESTRES

Eren els homes que, juntament amb el seu ajudant,
s'encarregaven d'adobar els telers. El teler és una
máquina molt complexa, i els problemes que sor-
gien a vegades eren molt difícils de resoldre. Era
una feina que s'aprenia amb els anys. Hi havia
homes que no arribaven mai a ser contramestres i
es retiraven com a ajudants.

EL FUSTER

Les máquines tenien moltes peces de fusta que a

vegades es trencaven i llavors s'havien de fer no-
ves. La seva feina també era de manteniment: ado-
bar portes, canviar vidres, etc.

LES REPASSADORES
Aquestes dones seien al davant d'una mula i ana-
ven repassant totes les peces que anaven sortint
dels telers; tallaven els fils dels canvis de trama,
posaven senyals on hi havia defectes de tcixit, co-
sien quan hi havia ,.6¿¡¡s¡ss», etc.

EL PLEGAT
Un cop repassades les peces es passaven per una
máquina amb una pantalla il'luminada on es tor-
naven a repassar i es plegaven, deixant-les cn el ma-
gatzem a punt de ser recollides pe1 camió i de ser
portades a la fábrica d'acabats (que no era de
l'Estruch), on se'ls donava l'acabat definitiu i es

feien l'encongiment natural i els tactes que cada
matéria i finaiitat del teixit demanaven: camiseria,
vestit d'hivern (tacte calent) o bé d'estiu (tacte
fresc), acabat, cirat, etc.

ELS ESCRIVENTS
Feien el setmanal i l'etiquetatge de les peces, con-
trolaven la numeració dels rellotges que tenien els
telers on es marcaven els metres que cs teixien (per
poder calcular les primes que pagaven a les tcixi-
dores) i també feien altres feines de control i comp-
tabilitat.

EL "QUARTO" DEL FIL

Els homes que feien aquesta feina eren els encar-
regats de distribuir el fil a 1es máquines de fer ro-
dets o cons, bitlles, ordidors, aprest i telers; evident-
menq havien de tenir uns grans coneixements de
les diferents matéries per no equivocar-se i barre-
jar-los en els molts diversos tipus de teixits que es

fabricaven.

EL MANYA

Era l'encarregat d'adobar tot el que calgués de les
diverses máquines que hi havia a la f)brica; sabien
fer qualsevol feina que se'ls presentés: soldar, tor-
nejar, fer peces a la fornal amb el mall, resoldre
problemes eléctrics, etc.
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LA CRTSI*

'r Per Josep M. Serravinyals i Arumí i Miquel Truyols Rocabruna.

En l'incendi de 1976 es van cremar els ordidors,
cosa que condicion) el funcionament dels telers.
Van cremar un ordidor Beninger -en la zona on
va caure el llamp, que va fer un gran forat rodó al

sostre-, junt la máquina d'encolar; un ordidor
Herget, de mostres; un altre tipus Mataró, i 5 o 6
ordidors diversos, més antics. També van cremar
algunes máquines velles que es ffobaven quasi bé
en desús, així com moltes peces de roba plegades

-cal recordar que aqucll espai s'utilitzava com a

magatzem de peces-, cartrons, etc. El despatx del
director no es va cremar, com tampoc lcs edifica-
cions del carrer del ComerE.

Tot just cremada la fábrica, sembla que hi va ha-
ver una reunió en la casa del director entre Ramon
Cot, gerent; Joan de Haro, director, i J. O. Rivero
i Estruch, propietari. Sembla que el senyor Cot era
partidari de mantenir les edificacions que s'havien
salvat de l'incendi i aprofitar-les mentre es supera-
va el cop. J. de Haro era partidari de fer-ho tot
nou. Així es va acordar, amb la reticéncia del se-
nyor Cot.

Per continuar la producció es va posar a \a part
nova no afectada per f incendi tot el que fes falta,
com un nou ordidor. En un any, aproximadament,

El pati interior de la fábrica, Ia nevada del OeZ.
(Foto cedida per J. Rocabayera.)
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la part incendiada ja es trobava edificada de nou,
amb m)quines a dintre. La idea era de muntar tota
la preparació a dalt, com més o menys funcionava
abans de f incendi: máquina d'encolar, secció d'or-
dissatge, repassat, etc., i deixar a baix la sala de
teixidoria.

D'aquesta manera, la fábrica va tornar a posar-se
en ple funcionament. Peró van comenEar a venir
mals temps per a «ca l'Estruch" i per al téxtil en
general. El senyor Cot era cada vegada més qües-
tionat i apartat de les decisions que es prenien a

l'empresa; sobretot quan, després d'un malaurat ac-
cident i d'un atac de cor, el seu estat físic i anímic
van quedar molt deteriorats.

Una de les decisions que va prendre l'equip direc-
tiu (els senyors Rivero, De Haro i Malagarriga, nou
director comercial) va ser canviar una bona paft de
la fabricació del teixit de novetat, fins aleshores el
que es fabricava habicualment, pel de «texá>>, que
en aquells moments es preveia que tindria una gran
demanda; peró no va ser així, i una vegada teixits
milers de metres, no se'ls va trobar sortida en el
mercat, i aixó va accelerar 1a fallida de I'empresa.

Cal dir, peró, que a finals dels setanta el téxtil i la
moda en general rzan entrar en una nova dinámi-
ca totalment diferent de la que hi havia fins ales-
hores, i el que va passar a ..ca l'Estruch», també
ho varen patir la majoria de les grans empreses
téxtils de Catalunya, que es van veure obligades a

fer grans reestructuracions de personal i tancar
moltes fábriques. Tot aixó encara s'accentu) més

quan, en els

tot el teixit
baixíssims.

anys vuitanta, és importat prácticament
dels paisos de l'Extrem Orient a preus

La notícia de la suspensió de pagaments del dia 1B

de juliol del 1980 va arrtbar al poble a través de la
televisió.

LIQUIDACIÓ

Després de les vacances de l'any 1980, i consuma-
da la fallida de l'empresa que comportá la paralit-
zació de l'activitat de producció i l'acomiadament
dels treballadors, s'iniciá un període de cinc anys
(de 1980 a 1985) que podríem denominar de liqui-
dació.

La fábrica resta en siienci, amb tot el parc de ma-
quinária (220 telers) i instal'lacions al complet,
importants stocks de recanvis i teixits dcls diferents
tipus que es fabricaven.

Dues persones s'encarreguen de donar softida a tot
aquest material, de conformitat amb les instruccions
dels propietaris, que periódicament es desplacen a

Palau per rebre l'import de les operacions consuma-
des. Els responsables d'aquesta tasca continuen re-
bent puntualment els seus honoraris, encara que en
quantitat més migrada que en la situació anterior; i
consta que, malgrat aquesta circumstáncia, van por-
tar a terme la seva feina de forma honesta, sense
aprofitar les oportunitats que generen aquestes si-
tuacrons.
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Els seixanta millors telers es van vendre a preus
raonables en e1 mercat de scgona má; 1a resta a preu
de xatarra, prácticament, i amb dificultats per co-
brar en algun cas. El teixit es venia al detall a la
rnateixa fábrica, majoritáriament als parriculars.

Finalment es r¡an vcndre els immobles. Primer el
conjunt d'edificis de l'antiga fábrica (inccndiada i
reconstruida) i després les naus dc l'aitra banda del
Camí Reial o fábrica nova.

Ei 1985 finalttze l'etapa que hem anomenat de li-
quidació i es tanca a la vegada un període impor-
tant a ia vida del poble, iniciat a finals de1 segle
passat, tant des de1 punt de vista econc)mic com
l-rumá. E

La fábrica, Ies cases barates, can Folch i el Castell,
la nevada del 1962. (Foto cedida per J. Rocab ayera.)

AGRAIMENTS
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les quals han facilitat el seu testimoni personal:

Antónia Fontcuberta
Pere Malla
Horténsia García.
Liuís Duran
Joan Rocabayera
Conxita Coderch
Jordi Oliver
Jaume Nualart
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Rosa Poch
Gerdnima Teixidó
Ramona Guirdia
Lola Telxidó
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Maria Coderch
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vrvii,NclEs (xvt)

per Manel Zorrilla i Giné

Josep Casajuana Sans
nascut a Palau de Plegamans
el 17 de febrer de 1913

Em trobo a la rebotiga del senyor Josep; estava

mirant la televisió, i, en veure'm, la tanca i em con-
vida a seure, disposat a contestar a les meves pre-

Buntes.

> PERSONES

-senyor Josep: com sempre, comen§o pel prin-
cipi... Quan va néixer i on?

-Era 
el 17 de febrer de 1913, i aquí mateix, a

Palau.

-Com 
tots els nois de la seva edat, devia anar

a l'escola...

-Sí, 
fins que vaig ser gran i em vaig posar-aquí,.a

1a botiga d.ls ,r.üt pr.-.s, p". ajudar-los. Hi havia

molta ieina, ja que ár-tt .ridár.m de comprar xais

t tocinos i de pórta.-los a l'escorxador, i aixó dos

cops a Ia setrnina. Igualment dues vegades anávem

. ürr..lonr, al Bori, per comprar coses. Els dis-

sabtes i fins i tot eis diumenges despatxávem; era

una feina molt pesada. Ha dé Pensar que els diu-
menges a la tarda venia gent d'algunes cases aPar-

trd.i quc abans d'anarlse'n al óinema d'aquí al

davant _ara ja no existeix-, p.rimer passaven Per
la botiga per encarregar coses de meniar, i en sor-

tir del Zit ..,rr, venieñ a buscar-ies' F{avíem de tre-

ballar mentre 1a gent era al cinema.'. Amb eltemp§,
els botieuc.t "ñt 

várcm posar d'acord i llavors

només Jbtí.,l, els diumenges fins a les dues del

migdia..

-Va passar el temps i vosté es va fer més gran"'

-Sí, dos anys després de la guerra em vaig casar,
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i várem ampliar la casa comprant 1a de1 costat; i alxí

anant ffeballant.".

-Peró 
crec que vosté va tenir una altra activi-

tát molt important,

--Es deu referir a quan vaig ser jutge de pau..'

Primer vaig ser suplént de jutge,. eI 1947., i a1 cap

de quatre anys es va morlr el pnncrpal 1 valg en-

trr.lo... I vaig ser 1"7 anys jutge... N'he vist de tots

colors, de negres i de blanques.'.

-Expliqui'm 
alguna anécdota d'aquella época.

-Doncs 
el cas d'un que es va penjar..' All) a1 bosc

de can Burgués. Era e1 temps dels bolets i un que

¿nava per allá el va trobar.." Un altre dia se'n va

suicidar un altre, un de Sabadell, un viatjant; i tam-

bé per allá, al capdavall de1 mateix bosc.', Es va
posar un tap cie qoma al rub d'escaparnent del cot-
1., ie, ra tancar"a dins. A1 cap de-ur:it dies que ei

buscaven, un pagés el va trobir..' Va dir que havia

vist un cotre abindonat... Várem anar-hi, i de cent

metres lhny fotia una pudor que espantava'.'

-tr vosté, és clar, va haver d'anar-hi..'

-Sí, peró, sap qué passa? Anava amb e1 metge." I
en señtir aqrlella pudor vaig dir-ii: :CoT qle.és
per veure sl es mort, és vostb -el qui s'hi ha

á'acostarr. I ell va dir-me: .,No ca1 pas anar-hi. Ja
ho veiem, que és mort)>.

-I de casos de baralles familiars...

-Ah, d'aixó cada dia... Peró jo tenia un sistema:

escoltar primer les dues parts i mirar de calmar 1es

{amílies. Alguna vegada els deia: "Mireu, no sortl-
reu d'aquí ñns que us hryIg" posat d'acord; sinó,

io enrio l'atestaf a Sabadell i ja podeu comenEar a

t.rr.r. advocats i procuradors i "gastos" per en-

darant, i ja sabreu'el qub us csPcra-' Llavors tots

s'arenien;'el qui deman.rua ,nolt abaixava i .ei qui

havia de donar apujava, i tot quedava arreglat'

-I de casaments civils?

-Ah, 
jo vaig ser el primer jutge del poble que v3ig

fer un'.rrnñ.nt, ja que abanJhavien d'anar a Sa-

badell" En vaig {er 23. De Sabadell em van enviar

un ofici dient"que podia fer els casaments, i fins i
tot em oar", donar á1 qr. estava escrit, igual que el

capelli; i a tots e1s repetia alló'

-I quan va deixar totes aquestes activitats?

-Quan 
em vaig jubilar, als 65 anys-.. Ara e1.que

{ais es ,oltar mdn; m'apunto a fotes les cxcursions

o,r.i I"r. 1 també vaie a can Cortés, Ern llevo a les

,i, o , dos quarts dá sct. m'arreglo'- vaig a buscar

el diari, ilegáixo, esmorzo i, cap a ies nou, me'n

vais a ortint I'estona arnb la meva co11a a can

Coités,'fins l'hora de dinar, i després, a la tatda,
hi torno. Juguem ai dómino o a cartes, o parlem

de futbol.

-Li agrada, el futbol?

-Ah sí, el futbol sempre m'ha agradat... Abans de

ia guera ja hi jugavi.. Feia de davanter... A fer

golil D.,tát-rt ia'gulerra es ,a"Parar peró en acal¡at-

se es va tornar a organitzar itequip. Dintre de poc
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es commemoren els 75 anvs de la seva fundació.
La iniciativa va ser del doótor Navarro, e1 Ricard
de can Padró, els de can Duran, el "Barberet" i
d'altres.

-Expliqui'm 
alguna cosa interessant d'aquells

temps.

-Una vegada várem jugar contra el Mollet i v)-
,.* grrr|rr per 2 a 

'0;"llavors 
els de Mollet ens

volieñ fitxar a mi i a dos o tres més, i ens oferien
deu oessetes per cada partit..' Peró havíem d'anar
a jugat a Vtollet cada'vegada, amb bicicleta, i al

,espie pujar; total, que no ens va interessar. Re-

.oüo també que es feia un campionat i nosaltres

anávem al davánt, igualats amb els de Sant Cugat,
i várem anar ajugaia Casteilar. Aquell dia anávem
per 3 a 1 i havíem de guanyar, perqué si empa-
iáu.rn guanyav.a el SaniCugat; i,resulta quc a la
mitja párt els jugadors em van dir que si no els

donavá 15 pessetes a cada un, aquell Partit es per-
dria. Jo els vaig dir que aixó no ho podia fer... I
v)rem perdre per 4 a 3. Després_el_l vaig tirar tots

al carrár. No én vaig voler cap d'eils per 1'any s-e-

güent.... Com que eia final dá temporada, vaig fer
un equlp nou.

-I com va poder treure'ls?

-Ér clue llavors jo era el president de 1'equip. Ho
,raig sei durant quatre anyi. Després ho vaig deixar
perqué tenia molta feina aquí a la botiga.

-I tenien socis?

-Sí, peró eren pocs. Es pagava un duro al mes'

És clar que teníem pocs «gasto.s»; com que ningú

no cobrára per jugar i els desplaEaments els féiem

amb el camó d'en LlorenE de la Llet... Hi anávem

sempre trenta o quaranta, i ens ho feia molt bé'

Pagivem 2 o 3 pessetes, .o. un duro segons on

.r,iu.*. i apal, tots a dalt del camió' Ens posávem

drets per ptder-hi cabre, tapávem amb la vela la

part de darrere, i caP al futboi!

-Una 
última pregunta, senyor Jo-..p.Oi que fu-

maya, abans? lo recordo haver-lo vist sempre
amb un puro...

-U{ff si fumava! Em fumava deu fáries cada dia...

Vaig comengar a fumar quan no- hi havia tabac. Era

l'épáca que-hi havia taigetes de racionament del

tabac i la pesseta no ,ralia res. I,a.gent canviava

coses per altrcs. Venia un que et dcia: "Té aquesta

cal*a áe fáries, idóna'm un quilo de sucre". I així

anava tenint fáries sense volei, i m'hi vaig "aficio-
narr. Miri, hi havia un senyor de Barceiona que va

venir amb una moneda d'or d'aquelles de 25 pes-

setes per canviar-me-ia per un paquet de calique-
nyos. Era un home gran. N'hi vaig canviar quatre'
Ño n'hi vaig canviar n:rés perqué vaig pensar que

si la família ho sabia foren capaqos d'empaitar-me.
EIs caliquenyos anaven molt buscats'.. Recordo.que
un dia .ttrí, aquí fora al carrer, on hi havia la
parada d'en Sagaiés (es refereix als cotxes de línia),

teroué du.ant)5 anys em vaig cuidar de vendrc

ilr Éi,l1.rr d'aquesta parada, i uña tarda, com sern-

pre, jo estava fumant una f)ria; el cotxe arrencá.cap

a Brt..lotlr, i com que jo estava molt a prop i e.ls

vidres de les finestrés estaven oberts, des de dalt,
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un allargá el braE, m'agafá la fária de la boca i em
va dir: "Adéu!"... I anava dient "adéu!", i anar fu-
mant. Llavors es podia fumar dins dels cotxes.

-Bé, 
peró ara vosté ja no fuma i es dedica a fer

coses millors, com és anar d'excursió, fer les se-
ves xerradetes amb els amics, i parlar de futbol i
esperar que guanyi el Barga...

-Ja ho crec! f
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ELS ARTISTES
DEL NOSTRE E,NTORN

ANTONIO GUERRERO ROMÁN

Guerrero Román s'ba segwit inspirant en paisatges
oariats i en temes beterogenis Per a plasmar k sezta

pintwra impressionista i ba perfeccionat la mescla
cT omática a la seoa paleta, especialrnent ek blaus i els

verds, conformant la qwalitat que duw a dins.

Codés Fenández.
Llicenciada en Ciéncies
de la Informació

> ART

"Para mí es arte
aquello que cala muy hondo,
aquello que emociona."
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HISTÓRIA DE DUES DECADES
DE PRESSUPOSTOS MLINICIPALS
(1e7s-lees)
A PALAU DE PLEGAMANS

Els ens públics, i entre elis els ajuntaments, tenen
com a raó de la seva existéncia atendre seweis que
satisfacin necessitats que afecten als membres d'u-
na comunitat.

Una vegada marcades 1es prioritat¡ {e le¡ finalitats
a aconseguir, per a poder acomplir-les i dur-les a

terme l'ajuntament fixa i prepara uns recursos
económics que es.quantifiquen en el que són els

pressupostos municipals de cada exercici.

Pel seu interés históric, en aquest article recollim
l'evolució dels pressupostos municipals de Palau de
Plegamans dels darrers 2l anys.

Exercici

Pressupost

municipall

1975
1.976

1.977

t97B
r979
1980
1981
t982
t983
1,984

198s
t986
t987
198B

1989
t990
1991,

1992
1,993

r994
1995

11.s00.000
14.000.000
15.500.000
20.500.000
20.500.000
35.500.000

t12.863.363
8A.237.287

211.022.000
151..353.798
t38.897.789
223.922.446
247.616.000
289.427.s74
479.386.A62
675.492.176
772.487.549

1..081.4s7.449
1.A3s.370.399')
t.486.057.4773
t.476.324.9791

> SOCIETAT

EVOLUCIÓ PNN,SSUPOSTARIA
Palau de Plegamans

1. Pressupost ordinari més pressupost d'inversions.
2. Pressupost no anivellat (pressupost despcses: 943.444.921 pts).

3. Pressupost no anivellat (pressupost despeses: 1''140.658.693 pts).
,{. Pressupost no anivellat (pressupost despcses: 1 446.775'365 prs).

Fonts: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Liquidacions
anuals del pressupost municipal.
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ANYS

PRESSUPOSTOS
Palau de Plegamans

0 200 400 600 800 10001200140016001800

Milions de pessetes

PRESSUPOST PER HABITANT
Palau de Plegamans

1975
1976
1977
1978
r979
1S80
1981
1982
1983
.l98,1

f985
1S86
1987
1988
1389
1990
f99l
r992
1993
1994
1995

Font nombre d'habitants: Padró municipal.
1. Cens a 11 de setembre de 1995.
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Ary Habitants
Pessetes

per habitant

1975
1976
1977
1978
t979
1980
1981
1982
1983
t984
198s
1986
t987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

3.407
3.554
3.720
3.833
3.978
4.044
4.209
4.308
4.390
4.860
5.090
4.724
5.001
5.681
6.3t5
6.879
7.479
7.947
8.680
9.t1.2
9.7241

3.375
3.939
4.167
5.279
5.153
8.778

26.81s
18.625
48.069
3l;743, -

27.288
47.401
49.513
50.876
74.487
98.196

103.288
136.084
119.282
163.088
t51.823

tr
0

_il-I
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Exercici
Pressupost municipal

pts constants 1994

Milions de pessetes

1975
t976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
7991
1992
1993
1994
7995

80,9
83,8
74,9
82,0
70,9

106,3
295,5
184,0
430,7
277,7
233,8
346,6
364,1
405,4
617,3
829,8
898,3

1.184,5
1.084,i
1.486,1
1.476,3

EVOLUCIÓ PNNSSUPOSTARIA
Palau de Plegamans

PRESSUPOSTOS
Palau de Plegamans

0 200 ,+00 000 800 10001200140016001800

Milions de pessetes constants 1994

ANYS

1975
1S76
1977
l978
r979
1980
1981
1982
1983
198/+

1985
1986
1987
1088
1989
1990
1991

1992
r993
1994
1995

Font: Elaboració
Preus al Consum

própia
(Boletín

en base a l'fndex General Nacional de

: OficiaL del Estado).
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8¿ PA AMB TOMAQUE,T
CULTURAL

3,, .1 .0. "'.. 
* 
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8é. Pa amb tomáquet cultural
uuu

COL.LOQUI:

«EL LLIBRE NEGRE DE
CATALUNYA"

amb

.IOSEP M'AINAUD DE
LASARTE

Presentació del núm. 9 de

"qu+rruerNs,
QUADERNS DE CUI,TURA"

Divend¡es, 21 d'abril de 1995, a les 9
h. dei vespre, a C.{N.IOAN DE

PALAU DE PLEGAMANS

> MISCEL.LANIA
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AGRAiMENTS
Auto ilegamans. Seraei Ofkint fo:nauft
Autoesco[a Eenet

Eanc le Sa6ale[[
tsar La C[au

CatXa le Saíaleff
Ca[pats lPi[ar

Can L[uk
Composites Earce[ona, S. L.
C o o p er atia a Agr dria (S inlicat)

'Estació le Seraei tv[artí

ferreteria Estrala

finques ?a[au le frarucesc Sapés i Eanus

foto {Pa[au

fusterin. - T,íenbteria l. Qarcía.

Qestori"a A+8. Assegurances

1 orb acñs. (P ap ereri-a, C opisteri"a

losep farrues. Aluocat

M as s ó, E [ectr o I omistks

tu[ateu'/i[a. Seraei Ofi^cint forl
laumz O[iaeras fl{affa, alaocat

?afau Cerutre. Immobí[üria

lPa[au Informatiu
P ir o t é cnin.'/ i[ar le [[
gort fuyaf
fostaurant Can Joan

safotta Infu, s.A.

S era eis Almínistratitu lP a[au

le francesc Duran i López

Super Aztui

fen[a Afoaa, le Eenet So[ey

Íeresa fruyok otia¿. Agent l'Assegurarucu

Íerm¿s La Sa[ut. Cafles le Montíui
Íot fusta
'lilurtfi. Los profesiona[es le[ montaje
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Acabat {imprimir et [a
31 le l¿:snire le ['any 1995,

liala le tñome le[s nassos,

aú ta[ers le Caste[nrgraf, S. L.
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