NOTES SOBRE
INDÚSTRIA A
TORELLÓ
s. XVIII – primer terç del s. XX

PREFACI
La monografia que llegireu a continuació és una
adaptació del treball de recerca, realitzat durant els cursos 2003–2005, que relaciona la industrialització amb el
creixement urbanístic del poble de Torelló. Per aquest
motiu, conté una relació entre les indústries de la vila i
els habitatges dels seus propietaris i els edificis fabrils.
El treball s’organitzava al voltant de tres grans apartats:
la història, el creixement urbanístic i la industrialització,
tot això acompanyat per un annex que era l’apartat
purament arquitectònic.
Els motius que em van empènyer a escollir aquest
tema per al meu treball van ser, per una banda, l’existència, encara avui, d’alguns edificis de l’època industrial, l’atracció que sento per l’arquitectura i l’època de la
industrialització i, per l’altra, la realització de l’inventari
de patrimoni històric, arquitectònic i natural de Torelló
que l’historiador Gerard Verdaguer i el seu equip de
col·laboradors començaven a elaborar en aquells
moments i que enguany ha derivat en el Catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic
de Torelló —aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament el 29 de maig. Els objectius que vaig plantejar-me en començar eren relacionar els edificis amb
els propietaris, conèixer el creixement urbanístic de la
població i entendre l’estructura actual de Torelló.
Això no obstant, les característiques d’aquest monogràfic eren diferents del plantejament original del treball. És per això que s’ha hagut d’adaptar, concretament
centrant-lo en l’apartat més econòmic; és a dir, la industrialització. Després d’una introducció breu a l’economia i a la protoindústria, hi ha un capítol dedicat al procés d’industrialització que va viure el poble i, a continuació, la descripció de les empreses més importants
que van funcionar a Torelló fins al primer terç del segle
XX. Per no perdre totalment l’apunt arquitectònic, s’ha
conservat la descripció d’algunes fàbriques i d’algunes
de les cases dels seus propietaris.

Mireia Trias Freixa
Torelló, 24 de juny de 2006

LA PROTOINDÚSTRIA
TORELLONENCA (de l’edat mitjana
als inicis de la industrialització)
Tot i que fins a mitjan segle XIX l’agricultura era
pràcticament l’única branca econòmica de la població,
la tradició industrial torellonenca arrenca ja a l’edat mitjana. Al segle XII l’ofici de paraire va ser una ocupació
tan general que nombroses cases disposaven de botiga i
hi havia tres molins drapers, un prop del molí d’en
Coll(1) i dos a Malianta. Durant els segles XIII i XIV
s’hi fabricaven draps, baietes, estamenyes(2)...
Els paraires, inicialment, s’encarregaven de la compra i la distribució de la matèria primera i de les primeres feines de preparació de la llana (cardat i pentinat).
Aquest lloc en el procés de producció els va convertir a
poc a poc en mercaders i comerciants. Això feia que el
nom de paraire no s’adeqüés gaire a la seva ocupació, i
per aquest motiu se’ls anomenava també mercaders,
negociants o botiguers (si tenien una botiga, com el cas
de Guillem Parrella). Les famílies de paraires més
importants de Torelló eren els Calveria i els Parrella.
Aquestes dues, juntament amb altres dedicades també a
la parairia, van protagonitzar una ràpida escalada econòmica i social.
Al llarg del segle XVIII, es va donar un procés de
protoindustrialització amb la producció manufacturera
fora del nucli urbà i el control gremial que hi exercien
els paraires. Aquesta descentralització del procés de
producció oferia un complement salarial a les classes
camperoles que compaginaven la producció de manufactures i l’agricultura, i suposava una productivitat més
elevada. A finals del mateix segle, però, aquest sistema
va esdevenir infructífer, ja que no era capaç de satisfer
la gran demanda. A la dècada dels vuitanta d’aquest
segle, els gremis no van poder resistir la competència
amb els paraires fabricants i van haver d’acceptar la llibertat de fabricació i de comerç.
Al costat dels paraires, a finals del segle XVIII a
Torelló hi havia quaranta torneries de banya i de fusta i
nou pintaires(3). Els objectes fabricats per la torneria i
la pentineria torellonenca eren molt apreciats, tant al
mercat espanyol com a l’americà, però els avenços tecnològics que es van produir durant l’últim terç del segle
XIX van anar arraconant aquest tipus d’indústria. Tot i
això, alguns torners i alguns pentiners van lluitar per
aconseguir adaptar-se a les novetats.

(1) Situat a la punta de l'actual ronda de les Pollancredes, on hi havia hagut fins no fa gaire la casa coneguda popularment com Can Tort. Era un molí fariner
que a principis del segle XVI pertanyia a la casa Codolosa.
(2) Teixit assarjat de llana o estam, generalment negre, emprat per a la confecció d'hàbits d'ordes religiosos.
(3) Dedicats a la confecció de pintes de fusta.
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INDUSTRIALITZACIÓ
(s. XVIII – primer terç del s. XX)
La disponibilitat d’aigua, gràcies al pas dels rius Ges
i Ter pel terme municipal de Torelló, no sols va permetre la implantació de les indústries del tèxtil i el desenvolupament de les altres activitats industrials, sinó que
des de temps antics ja s’aprofitava el recurs hidràulic per
fer funcionar diversos molins i fàbriques. De fet, les
indústries que van anar apareixent a partir de la segona
meitat del segle XIX van recórrer a moltes de les preses
i recs dels vells molins. Malianta va ser l’únic molí que
va incorporar novetats tecnològiques i que es va convertir en una fàbrica farinera. El molí d’en Coll va desaparèixer amb la construcció del Pont de can Pujades, i
una fàbrica nova, la Torneria Pujol, en va aprofitar el
salt d’aigua que havia fet anar les moles.
Un tros més avall del riu Ges, la família Bassas va
construir, pels volts de 1861, un molí. La casa Bassas
gaudia de l’establiment de l’aigua del Ter gràcies a un
Reial Decret de 1721(4). Segons l’historiador mossèn
Pau Parassols, l’any 1744 es va obrir el túnel de la
Cuaranya i el rec del molí, per portar aigua del Ter cap
al Ges, aprofitant-la per fer anar el molí paperer de Can
Bassas. A mitjan segle XIX, es va construir la fàbrica
tèxtil Mercadal prop del molí, i després d’un segon
incendi al molí paperer, en el mateix lloc, una altra: la de
Can Blanch. El 1861, prop de l’indret on conflueixen el
Ges i el Ter, conegut com l’aiguabarreig, Domènech
Feyner va construir encara una altra fàbrica tèxtil, Cal
Feyner, sobre el que havia estat el molí del Cup, que ja
es troba documentat a l’edat mitjana.
A les aigües del Ter, el vell molí del Ter va cedir el
seu lloc a la fàbrica Espona, més coneguda com Can
Tarrés. El 1859, el molí era propietat de Ramon Tarrés
Saderra i Josep Tarrés Baucells, que hi treballaven el
cotó. L’any 1861, van demanar permís per engrandir la
presa del molí i per convertir-lo en un establiment
industrial. I cal sumar-hi la fàbrica de la Coromina, propietat de la família Pericas, que es va construir el 1874
sobre un antic molí. Les sol·licituds per a la utilització
de l’aigua del riu es van començar a presentar pels volts
de 1860.
En aquests anys, la fàbrica més important era la de
Domènec Feyner, que disposava de 30 treballadors. En
les altres grans fàbriques, Can Bassas, la fàbrica Espona

i la fàbrica Pericas, el total de treballadors arribava a 53
persones.
La inestabilitat de la industrialització va fer que
durant la segona meitat del segle XIX moltes de les
fàbriques petites haguessin desaparegut, i que se’n creessin de noves. El 1874 n’hi havia les següents: Espona,
Gras i Cia; Mercadal i Cia; Viuda Feyner; Felip
Camprodon; Segimon Font, i Ignasi Santllehí. Els petits
fabricants que no havien pogut resistir la competència
havien desaparegut.
Pel que fa a la filatura, el 1850 Torelló tenia un 70.4%
de maquinària manual i només un 3.6% de mecanitzada, fet que demostra que la indústria de Torelló era poc
moderna en comparació amb la d’altres pobles. Vint
anys més tard, però, el 1870, la mecanització era total.
El tèxtil torellonenc representava el 10.7% del sector de
la comarca i en el tissatge(5) el 4.5% (del mecànic) i el
5.3% (del manual).
Va ser a finals de segle quan van aparèixer les colònies industrials a Torelló, la Coromina, i a Sant Vicenç,
la de Vilaseca i la de Borgonyà. El 1920 a Torelló hi
havia 7 fàbriques, 1.020 obrers i 44.000 fusos.
La torneria va assolir, a mitjan segle XIX, un paper
rellevant en l’activitat econòmica. Es tractava d’una
indústria bàsicament familiar. El torner s’ocupava de
totes les parts del procés, des d’anar a buscar la fusta al
bosc fins a portar el producte a les fires. En el cens de
1857 consten 115 persones dedicades a la torneria, una
xifra que segurament era superior perquè cal sumar-hi la
resta de membres de la família que també treballaven en
el negoci familiar. Tot i això, a mitjan segle se n’havien
consolidat dues fàbriques mecàniques: la torneria Pujol
(que anys més tard va dividir-se en dues) i la torneria
Vidal.
Les torneries Pujol i Vidal es dedicaven a la fabricació de complements per a la indústria tèxtil i entre totes
tres hi treballaven fins a 200 treballadors. A Torelló, i
també a Sant Pere, l’embranzida de la torneria va coincidir amb l’estructuració de la indústria i molts petits
fabricants van haver de claudicar davant la creació
d’empreses més potents. Cal recordar que la torneria ha
actuat com a element equilibrador en moments de canvi
econòmic.
La importància de la torneria mecànica queda palesa en el fragment de Joan Subirachs extret de La Veu de
Catalunya i recollit per Fortià Solà que, en parlar de la
torneria torellonenca, explica: “Els rodets per la filatura
de cotó, d’estam, de seda, de jute i d’altres, els canons

(4) VERDAGUER, Gerard: "Can Blanch", Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Torelló, Torelló, 2002.
(5) Operació de teixir; teixidura.
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de metxera i de contínua, les bitlles del teler, i articles
semblants, són fabricats a l’engròs, amb una perfecció i
estalvi de temps que solament tenen competidors en les
grans fàbriques d’Anglaterra”(6).
A part de la torneria dedicada a la indústria tèxtil, hi
havia una altra branca, molts menys important, dedicada a l’ebenisteria. Molt més arrelada a la vila va ser la
torneria de banya, que es dedicava a la fabricació de
brocals per a ampolles de cuir, i a la d’objectes d’ús
casolà, com ara canonets per posar-hi les agulles, vasos
plegables... Quan la fabricació d’aquests brocals va
entrar en crisi, es va canviar la banya pel zolit i la galalita(7) i es van començar a fabricar mànecs de paraigües,
polsadors elèctrics... La qualitat d’aquests productes era
molt alta, però els fabricants de Torelló no van poder
competir amb els productes estrangers. Els torners de
banya torellonencs voltaven la vintena i tenien els tallers
als patis posteriors de casa seva.
Va ser aquesta indústria del torn la que es va veure
més afectada pels conflictes obrers de principis del segle
XX. L’any 1903, l’amo de la Torneria Vidal va ser assassinat per un dels seus obrers, que havia estat acomiadat
poc abans. El 1926, els treballadors d’una de les fàbriques de la família Pujol van protagonitzar una vaga de
tres mesos, en la qual es demanaven millores laborals.
Tot i això, també hi va haver moments més distesos i de
pau social: l’any 1929, els Vidal i els Pujol va celebrar
junts, reunint obrers i patrons, el Gran Premi que
havien rebut en l’Exposició Internacional de Barcelona.
Un dels oficis més típics de la vila, juntament amb la
torneria, era el de la pintaireria o pentineria. Els pentiners o pintaires es dedicaven a la confecció de pintes de
fusta. Aquest ofici va aparèixer a principis del segle XVI
i un dels primeres pentiners va ser Lastortras, arribat
d’Osca. El segle XVIII hi havia pintaires en una quarantena de cases. A mitjan segle XIX, el nombre de pintaires era el mateix que cent anys enrere; però la xifra
aviat va començar a reduir-se, fins que a finals de segle
aquest ofici va quedar gairebé extingit.
Durant la segona dècada del segle XX, Torelló disposava de sis fàbriques de filats, una de teixits, dues torneries mecàniques, deu torneries de banya, nou torneries de fusta, una d’electricitat, cinc serradores, dues
fàbriques de pasta de sopa, una de llonganissa, un molí
fariner, tres forns d’obra i un de calç. Això no obstant,
la indústria torellonenca es podia dividir en tres grans
branques: el tèxtil, la torneria i la metal·lúrgia.

TÈXTIL
La producció de teixits era un dels motors principals
de l’economia torellonenca des del segle XVII. En
aquells anys, el sistema productiu era organitzat per
paraires o negociants. La seva feina consistia a dividir
les tasques de producció de teixits i distribuir-les entre
les persones que treballaven per compte propi, que
generalment ho compaginaven amb el treball agrícola.
Les teles produïdes eren sotmeses al control del gremi i
eren venudes a la península i a les colònies americanes.
A principis del XVIII, es van estendre les indianes(8),
que van fer que es generalitzés el cotó. El cotó va representar un progrés, ja que era una matèria més resistent,
més neta, i que permetia una elaboració mecanitzada;
d’aquesta manera, se’n va augmentar la producció i abaratir els costos.
A principis del segle XIX, els avenços tecnològics i
la possibilitat d’aprofitament dels recursos hidràulics
van fer possible l’expansió de la industrialització a
Catalunya. Hi van aparèixer les primeres fàbriques, on
es concentraven les tasques del procés de producció i
també treballadors a jornada completa. Gairebé totes
les impulsava la força dels salts d’aigua i, a poc a poc,
van començar a introduir-s’hi les primeres màquines de
vapor. A Torelló, les primeres fàbriques no van arribar
fins a les dècades dels anys quaranta i cinquanta del
segle XIX. Les primeres de filats van ser la de BaucellsSalvans i la de Mercadal (a la finca de Can Bassas), Can
Tarrés, Cal Feyner, la de Segimon Font, la de Nicolau
Comas, la de Ramon Benesseit, la de Felip Camprodon,
la d’Ignasi Santllehí i la de Quadres, entre d’altres. Es
dedicaven únicament al filat del cotó i solien aprofitar
les infraestructures dels antics molins, malgrat que alguna ja tenia màquina de vapor. El problema d’aquestes
fàbriques era que el seu emplaçament, generalment als
afores del poble, dificultava l’arribada de les matèries
primeres.
Després de 1875, passada la “fam del cotó”(9),
només tres fàbriques hi havien sobreviscut, les més
grans del sector: Mercadal i Cia, Cal Feyner i Can Tarrés
(anomenada en aquell moment Espona, Gras i
Companyia). L’arribada del ferrocarril, el 1879, i la disponibilitat d’aigua van empènyer els empresaris a construir-ne més. Així, a Torelló en els anys següents es van
crear les fàbriques de Salvans i Cia, Can Casarramona o

(6) SOLÀ MORETA, Fortià: Història de Torelló, Barcelona, Gráficas Marina S.A., 1947, volum 1, p. 585.
(7) Resina obtinguda per condensació.
(8) Teixit de cotó estampat, que rebia aquest nom perquè va començar a fabricar-se a l'Índia.
(9) Crisi del cotó produïda a resultes de la Guerra Civil nord-americana (1860-1864).
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Can Matabosch, i també s’hi va implantar un model
nou: la colònia.
Socialment, l’obertura i l’establiment de fàbriques
van provocar un èxode rural, ja que la gran demanda de
treballadors d’aquest tipus d’indústries va originar que
moltes famílies pageses es traslladessin a Torelló per treballar el tèxtil. Aquestes famílies van passar a dependre
únicament dels diners que els proporcionava la fàbrica,
per la qual cosa les crisis comportaven conflictes socials.
Hi va haver conflictes més o menys intensos fins a
l’arribada de la Segona República. En aquest període la
situació laboral va millorar un xic, perquè es va passar a
una jornada laboral de vuit hores, però amb l’esclat de
la Guerra Civil es va tornar enrere en aquest aspecte.
Posteriorment, el règim franquista va esclafar qualsevol
tipus de reivindicació fins a la dècada dels setanta,
moment en què es va produir la gran crisi de la filatura
i del tèxtil que va provocar el tancament de la majoria
d’empreses.
En aquest sector generalment treballaven dones i
mainada. Si a això s’afegeixen uns sous baixos i una gran
inestabilitat laboral s’entén de seguida l’aparició de confraries de socors mutu entre treballadors i del primer
sindicat, les Tres Classes de Vapor (1869–1913), que
actuava en l’àmbit comarcal.

>> Imatge de Cal Feyner des de Rocaprevera durant la segona
meitat de la dècada dels anys seixanta (extreta de L'Abans. Recull
Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

Cal Feyner
Sembla que el vell molí del Cup va ser l’origen d’una
altra filatura de cotó. Els establiments d’aigua del Ges i
del desguàs del canal de Can Bassas daten de 1797
(segons Gerard Verdaguer, aquesta data pot correspondre a l’obertura del canal per moure el molí, a pesar que
mossèn Pau Parassols considera que la data se situa al
voltant de 1744) i de 1824 (quan se’n va incrementar l’aprofitament per ubicar-hi la filatura). Els establiments
d’aigua van ser autoritzats pels notaris Josep Comes i
Antoni Bonet i Requesens, respectivament(10).
Els germans Feyner, de Manlleu, van establir-se al
molí del tram final del riu Ges durant la primera meitat
del segle XIX. Segons la matrícula industrial de 1857 i
1858, treballaven a la societat 10 homes, 12 dones i 6
nois, i disposava de 7 cardes i 1.450 fusos.
Per falta de llicències d’obres —les primeres de què
es disposa són de ben entrat el segle XX— es fa difícil
precisar-ne els anys i els autors. L’any 1861, Domènech
Feyner Corominas, propietari i resident a Barcelona, va
voler rectificar el canal de desguàs de la seva fàbrica
amb l’objectiu d’augmentar-ne un metre el salt d’aigua,
però aquesta sol·licitud li va ser denegada.
La vídua Feyner i els seus fills, Josep i Miquel Feyner
Portabella, van començar a gestionar la filatura el 1866.
Aquells anys van ser complicats, perquè van coincidir
amb la manca de cotó provocada per la Guerra de
Secessió dels Estats Units d’Amèrica (1860–1864).
L’empresa va veure’s obligada a reduir la maquinària a 5
cardes i 500 fusos. L’any 1874, però, l’empresa s’havia
recuperat i disposava de 2.550 pues de cotó, 500 de
retort i 10 cardes.
Al padró d’habitants de l’any 1880, Josep Feyner
Portabella, nascut a Barcelona, tenia residència en un
edifici de la fàbrica del qual era propietari; també era
propietari del mas Pollancreda (tant la casa on vivia com
el mas Pollancreda estaven ubicats al costat de la nau de
la fàbrica) i de la casa del número 9 del carrer sant
Antoni. El seu germà Miquel, al padró de 1857, tenia
residència a la Casa de Camp, 65, que se suposa que era
la casa del molí.
Uns anys més tard —no se sap exactament quan—
Miquel Feyner Portabella va comprar els terrenys o la
casa de construcció tradicional del carrer Sant Miquel,
32 (abans 30). Gràcies a una llicència d’obres que data
del març de 1879 es coneix quan va construir-se o

(10) VERDAGUER, Gerard: "Cal Feyner", Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Torelló, Torelló, 2002.

NOTES SOBRE INDÚSTRIA A TORELLÓ | 17

reconstruir-se l’edifici. Segons el padró d’habitants de
1880, en aquesta època Miquel Feyner vivia a la casa del
carrer Sant Miquel amb dos dels seus fills: Dolors, nascuda el 23 de juny de 1854, i Joan, nascut el 23 de
novembre de 1860. Joan, un dels fills de Miquel, va
heretar la casa l’any 1890.
Quan aquest va morir —es creu que sense descendència—, la casa va passar a mans del seu nebot,
Manuel Font Feyner, que era fill de l’hisendat Miquel
Font Puigrubí i de Maria Feyner Puig. Manuel Font
també va heretar la casa del carrer del Pont, 40(11),on
va viure habitualment, i les masies Maioles i Saniàs.
Manuel Font Feyner va ser alcalde de Torelló durant els
anys 1930 i 1931(12). El seu pare, Miquel Font
Puigrubí, ho havia estat en dues ocasions, 1881–1883 i
1887–1891. També va ser jutge de pau. Els hereus de
Manuel Font Feyner es van desvincular de Torelló progressivament des de la dècada de 1940.
Segons l’historiador Fortià Solà, Manuel Colomer
Vives va comprar la fàbrica a Josep Feyner Portabella
l’any 1889. El 5 de maig de 1890, l’espai va patir un
incendi que en va destruir la part vella, la part nova i la
maquinària. Se suposa que després de l’incendi se’n van
començar a reconstruir les instal·lacions.
El registre fiscal de principis del segle XX no especifica la data en què es va vendre la fàbrica i els dos
habitatges que l’acompanyaven, però se sap que Manuel
Colomer Vives el 1901 va donar d’alta la fàbrica, que
comptava amb 2.400 fusos i 3.03 Kw de potència
hidroelèctrica. Joan Serrat va establir-s’hi l’any 1908. Hi
tenia vuit telers moguts amb força hidràulica i es creu
que era soci de Colomer. En aquells anys, Colomer
venia 52 Kw/h d’energia elèctrica al municipi, i se’n
reservava 2 Kw/h per a ús propi.
Segons el padró de 1905 a la torre Villa Escolita(13)
hi vivia la família Colomer Llopis, integrada per Manuel
Colomer (nascut el 27 de desembre de 1878),
Escolàstica Llopis Giro (nascuda el 25 de juny de 1877),
el cunyat de Manuel (Domingo Llopis Giro) i els joves
Manuel (de set anys), Escolàstica (de sis anys) i
Montserrat (d’un any). El 1911 la família va créixer amb
l’arribada d’Elsa Colomer Llopis. Van residir en aquesta torre com a mínim fins al 1914, ja que en el padró
d’aquest any encara hi estan inscrits.

>> Villa Escolita, la torre del director, un edifici modernista d'una
gran bellesa (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 1965).

Segons el registre fiscal, l’any 1916 Colomer va vendre la fàbrica a Joan Estragués Raulet. Per una altra font
se sap que el 1924 Facundo Morral Roca n’era el propietari, i que disposava de 50 CV de força hidràulica.
Uns anys més tard, el 1927, la fàbrica anava a nom de la
vídua Torres. Aleshores tenia 48 treballadors. Josep
Valldeperas Figueras la va adquirir l’any 1932.
Jaume Valldeperas i Fontsalba, el directiu de l’empresa, va morir assassinat l’any 1936. L’episodi més sagnant de violència revolucionària a Torelló va tenir lloc el
4 de setembre de 1936, quan s’hi van detenir i assassinar 19 torellonencs. Entre els detinguts hi havia Jaume
Valldeperas, que va aconseguir escapar-se. Finalment, i
després d’una llarga persecució, va ser detingut i assassinat l’octubre del mateix any. Aquest industrial havia
despertat ires entre els sectors obreristes del poble per
l’acomiadament de 3 treballadors el 1935 (un havia perdut una mà en un accident laboral, un altre havia declarat en contra seu en un judici i a favor d’un company, i
el tercer s’havia afiliat a la FAI(14)). La societat
Valldeperas va durar fins al 1946. L’any següent, una
societat nova manava l’empresa: Hilaturas del Ges SA,
dirigida per Gabriel Julià, que va canviar totalment l’aspecte de l’antiga fàbrica.
A partir de 1967, la zona esportiva del municipi de
Torelló va traslladar-se a les bardisses properes a la
fàbrica Feyner i es van arreglar els carrers d’accés a la
zona. En aquests anys, la societat que n’era propietària
era Hijos de Gabriel Julià.

(11) Actualment carrer de Sant Miquel, 46.
(12) Durant els anys de la Dictablanda (1930-1931), l'elit industrial estava íntimament relacionada amb l'elit política.
(13)Un dels dos habitatges que acompanyaven la fàbrica de Cal Feyner, juntament amb el mas Pollancreda. Villa Escolita era una edifici modernista que va ser
enderrocat entre els anys 1948 i 1957. El nom li va atorgar Manuel Colomer perquè l'administradora de la fàbrica era Escolàstica, Escolita, Llopis.
(14) Federació Anarquista Ibèrica, organització creada el 1927 i que va tenir un paper important en el moviment obrer espanyol.

18 | NOTES SOBRE INDÚSTRIA A TORELLÓ

Can Blanch

>> La xemeneia de Cal Feyner és una de les més emblemàtiques
del poble i, juntament amb els habitatges dels obrers, és un dels
pocs vestigis que queda de l'antiga fàbrica.

L’any 1985, quan l’empresa estava sotmesa a una crisi
a la qual no es trobava solució, es van cedir els terrenys
a l’Ajuntament. En aquells moments, el propietari n’era
Santiago Julià Sansalvador i va autoritzar l’anul·lació del
canal de la fàbrica, que va ser tapat amb terra. A mitjans
de la dècada de 1990 ja havia tancat i estava en venda;
va ser enderrocada i el seu sòl, urbanitzat. Actualment
hi ha edificats habitatges unifamiliars.
La xemeneia, segurament de la dècada de 1890, i els
habitatges dels obrers, de construcció relativament
nova, són els únics vestigis que queden de l’antiga fàbrica.

La construcció del canal de Can Bassas, l’any 1744,
va permetre la creació de dos molins, l’un fariner i l’altre paperer, a la finca. Aquests molins van donar lloc,
anys més tard, a dues empreses diferents, totes dues
relacionades amb el món de la filatura. On hi havia
hagut el molí fariner s’hi va instal·lar la fàbrica Mercadal
i a l’emplaçament del molí paperer, la fàbrica Salvans,
que es coneix amb el nom de Can Blanch.
El recorregut del canal comença al Pelut, on recull
les aigües del Ter a través d’una resclosa i les transporta
fins al salt d’aigua de Can Blanch tot travessant el túnel
de la Cuaranya, la zona industrial Matabosch i el carrer
del Ter, on regava l’horta de Can Bassas —avui desapareguda. El canal té una longitud de 1.000 metres, porta
1.500 litres d’aigua per segon fins a la turbina de 120 CV
instal·lada a Can Blanch i aboca les aigües al riu Ges.
Ramon Vinyeta considera que va ser el primer transvasament d’aigua d’un riu a l’altre a la Península ibèrica(15).
Segons mossèn Pau Parassols, la casa Bassas gaudia
de l’aprofitament de l’aigua del Ter gràcies a la Reial
Ordre del 10 de febrer de 1721(16). Segons mossèn
Fortià Solà, “cal remarcar a importància d’aquesta obra
portada a terme amb elements primitius, o sia a cops
d’escoda(17), i que té pariona(18), entre altres el rec del
molí de Rocafiguera de Montesquiu”(19).
Un dels dos negocis que hi havia a mitjan segle XIX
a la finca Bassas era el molí paperer de Fuster i Blanch,
que es dedicava a la producció de paper d’estrassa amb
dues tines. Aquest molí va patir dos incendis, un l’any
1858 i l’altre el 1890. Després del segon incendi, el
1892, es va convertir en filatura: Can Blanch.
L’edifici de l’antic molí paperer (Fuster i Blanch) va
ser arrendat a la societat Baucells i Salvans a principis
del segle XX. Més tard va canviar el nom pel de Salvans
y Compañía. El 1927, Josep Salvans, doncs, tenia 115
treballadors en una de les fàbriques tèxtils més importants del terme.
La quadra antiga que hi havia a l’antic molí va ser
destruïda parcialment a causa de la inundació de 1940 i
va reconstruir-se pels volts de 1948. Aquest és l’edifici
que es conserva actualment.

(15) POUS, Anna: Torelló. Setmanari independent de la Vall Ges. Torelló, núm. 1410 (25 de febrer de 2000).
(16) VERDAGUER, Gerard: "Can Blanch", Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Torelló, Torelló, 2002.
(17) Instrument semblant a un martell gros, amb punta a cada cap de ferro, usat pels picapedrers, els paletes, etc.
(18) Incomparable.
(19) SOLÀ MORETA, Fortià: Història de Torelló, Barcelona, Gráficas Marina S.A., 1947, volum 1, p. 574.
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>> Estat en què va quedar Can Blanch després de l'aiguat de
1940 (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

>> Imatge actual del Canal de la Cuaranya.

Una de les filles de la família Bassas va casar-se amb
Jaume Salvans Riera i el seu fill, Josep Salvans Bassas,
dirigia la fàbrica el 1936. L’empresa va durar des de la
primera dècada del segle XX fins a la dècada dels trenta. Josep Salvans Bassas va vendre el negoci de filatura
a la societat Mesana, SA, propietat d’Oleguer Soldevila.
Aquesta societat va construir naus noves al carrer del
Ter, on va instal·lar l’activitat principal, però servint-se
de la potència hidràulica del salt de Can Blanch, i a finals
dels anys noranta en va suspendre l’activitat. L’any
2000, i fins a finals de 2003, Tesem SA va llogar Can
Blanch com a magatzem.
Pel que fa al molí fariner, se sap que a mitjan segle
XIX inicialment hi havia ubicada la filatura de Nicolau
Comas Estruch, de la qual es perd la pista el 1863. És
difícil precisar l’emplaçament exacte d’aquesta indústria,
però sembla que era a la nau més propera a la casa
Bassas, actualment desapareguda.
Al padró de 1857 apareix documentat Nicolau
Comas i Estruch, de 38 anys, que era fabricant i estava
casat amb Dolors Pau i Viaplana, de 32 anys. Vivien,
juntament amb els fills (Francesca, de 10 anys; Adelaida,
de 8; Carme, de 7; Vicenta, de 5, i Miquel, de 2) i una
cunyada de Nicolau Comas, Josefa Pau i Viaplana, en
una casa de camp. També vivien a la casa Joan Busquets
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>> Aspecte que presenta la nau de Can Blanch després de la
seva reconstrucció el 1948.

Casadesús i Francesca Casanovas Rovira, de 25 i 27
anys, respectivament, que eren criats.
A la nau que havia deixat buida la filatura Comas
Estruch, s’hi va traslladar la filatura Mercadal y
Compañía (Antoni Mercadal pagava un arrendament al
propietari per la nau i pel salt d’aigua). Se sap que aquesta indústria ja existia el 1858; tot i això, estava situada en
un altre indret.
Els Mercadal, segons el padró de 1857, vivien al
carrer Ges d’Avall, 4. Els patriarques eren Antoni
Mercadal Fabregas, de 63 anys, i Teresa Serra Barcons,
de 54. El matrimoni vivia amb sis fills: Segimon, Anna,
Maria, Lluís, Dolors i Josep. Segimon i Lluís exercien de
fabricants com el seu pare. Segimon Mercadal Serra,
nascut el 23 de maig de 1823, estava casat amb Maria
Riera Penosa, de Torelló, nascuda el 8 de setembre de
1825, amb qui va tenir quatre fills: Lluïsa, Jaume, Joan i

>> Detall de la nau de Can Blanch.

Ramon. Al padró de 1880, Segimon Mercadal i Maria
Riera apareixen com a residents de la casa de camp anomenada Fàbrica de Mercadal, propietat de Josep Bassas
Capmàs, on també hi ha els dos fills més petits del
matrimoni: Antoni (1862) i Joaquim (1866).
Aquest mateix any, Segimon Mercadal era propietari de les cases número 11 i 13 del carrer Ges d’Avall.
Segons el padró de 1889, la família s’havia traslladat a la
Coromina d’en Degès, un edifici on vivien també dos
membres nous de la família: Carolina Tornamira Barela,
casada amb Antoni Mercadal, i el seu fill, Camil
Mercadal Tornamira (1888). El padró de 1898 va ubicar
la família al carrer Sant Josep, 54 (segurament la mateixa casa que en el padró de 1889 apareix com Coromina
d’en Degès). Concretament hi residien Antoni
Mercadal, la seva esposa Carolina Tornamira i tres fills:
Lluïsa, Joaquima i Hermínia.
L’any 1914, la societat Mercadal va establir-se a la
fàbrica Casarramona (en aquells moments Arangó) i
durant la dècada de 1920 va desaparèixer. La nau que
ocupava a Can Bassas va quedar buida i va ser enderrocada l’any 1989.
Avui el canal encara aboca les aigües al riu Ges i Can
Blanch ha estat catalogat com a edifici històric de
Torelló.

>> Aspecte que presentava Can Casarramona el setembre de 2004.

Can Casarramona
Durant l’últim terç del segle XIX un seguit d’indústries tèxtils es van establir a la riba del Ter, impulsades
per l’arribada del ferrocarril de Sant Joan de les
Abadesses, entre Can Casarramona.
Joan Casarramona, de Barcelona, va aconseguir l’autorització per aprofitar 3.000 litres d’aigua del Ter a la
devesa de l’Espona de Torelló l’any 1878. Ben aviat van
començar les obres de construcció de la fàbrica, que es
va inaugurar el 1884. Malauradament no se’n conserva
ni el projecte ni el nom de l’autor.
La fàbrica comptava amb resclosa, canal, turbina,
màquina de vapor, xemeneia, quadres de filatura, de tissatge i de batanatge, porteria i l’habitatge del majordom,
que en alguns documents s’ha trobat com la casa del
propietari. Aquesta casa tenia dos pisos i hi destaca un
petit porxo amb columnes salomòniques de maó
vist(20). Les dimensions totals eren de 2.190m2. La
propietat Casarramona es va completar amb l’adquisició
del mas La Cuaranya, dalt d’un turó proper a la devesa
de l’Espona.
Joan Casarramona no va poder mantenir l’empresa
gaires anys. Per això Josefa Arangó i Portús, resident
també a Barcelona, va comprar-li la fàbrica i el mas La
Cuaranya el 1892. Aleshores el seu administrador era
Jacint Font Daniel. La fàbrica va funcionar amb diversos arrendataris. L’any 1903, en què Josep Pons i
Parellada n’era l’arrendatari, funcionava amb 3.200
fusos de filar cotó. El 25 de maig de 1903 va ser pre-

(20) POUS, Anna: Torelló. Setmanari independent de la Vall Ges. Torelló, núm. 1410 (25 de febrer de 2000).
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cintada per l’administració d’Hisenda i el 3 de setembre
va tornar a obrir amb un llogater nou: Albert Costa que,
després de donar-s’hi d’alta, hi va treballar amb 2.000
fusos.
Pels volts de 1914, la societat Mercadal SA va deixar
la fàbrica Bassas per ubicar-se a l’Arangó. L’any 1920,
Ramon Matabosch Soler, de Barcelona, va adquirir les
propietats que Josefa Arangó Portús tenia a Torelló.
Ramon i Joan Matabosch Soler i Joan Matabosch
Bassols van mantenir el negoci fins al tancament, durant
la dècada de 1980.
La crisi de la dècada de 1980 va acabar amb el funcionament de la fàbrica i en va ocasionar un deteriorament progressiu. Han estat aquest deteriorament i el fet
que es trobés en una zona inundable els motius que han
propiciat que comencés a enderrocar-se el maig del
2006.

>> Can Tarrés, situat a la falda de la muntanya de Rocaprevera
(extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

Can Tarrés
L’antic molí de Cervià, conegut també com molí de
Gallifa o del Ter, va donar pas entre els anys 1857 i 1859
a una filatura de cotó impulsada per Ramon Tarrés
Saderra i Josep Tarrés Baucells. Josep Tarrés Baucells,
segons el padró de 1857, residia a la casa de camp, 59
(possiblement la casa de Can Tarrés) i tenia 45 anys. A
la finca també vivien la seva dona, Rosa Gurt Barnils
—que era 2 anys més jove—, i els fills: Pau, de 22 anys;
Antònia, de 17; Maria, de 15; Josep, de 13; Carles, d’11
i Joan, de 7.
Entre els anys 1861 i 1862, es van engrandir les instal·lacions de la fàbrica. Una Reial Ordre de 1861 hi
permetia incrementar el cabal d’aigua disponible amb
l’ampliació de la resclosa del molí(21). Aquesta fàbrica
es va construir aprofitant el desnivell del terreny, en un
dels petits cingles que forma el Ter. D’aquesta manera,
l’aigua que s’agafava del riu entrava directament a la
fàbrica sense necessitat d’un canal. Durant els primers
temps, comptava amb un total de 25 treballadors (7
homes, 6 dones, 8 nois i 4 noies)22.
La indústria dels Tarrés va ser adquirida l’any 1866
per Josep Espona Font, fill de Francesc Espona, teixidor del carrer Ges d’Avall. La família Espona és un
exemple de l’impuls emprenedor dirigit pels menestrals
a finals del segle XVIII i XIX. Durant el segle XIX,
concretament el 1858, apareix censat Francisco Espona
al carrer Ges d’Avall amb dos telers accionats manualment. Però no apareix a la matrícula industrial de
Torelló de l’any 1863. El 1867 hi trobem el fill, Josep
Espona Font (1834–1919), associat amb Ramon Font
(possiblement n’era l’oncle), que un any abans tenia cinc
telers manuals al carrer del Pont. El 1867 els tenien al
carrer Ges d’Avall. L’any següent, el 1868, Josep
Espona Font, ell sol, era propietari dels cinc telers.
Josep Espona va ser batlle de la vila l’any 1865.
Segons Fortià Solà, el 1866 va començar la seva activitat industrial fent teixits de cotó coneguts amb el nom
de moletons(23) i anglesines(24). Mentrestant, al carrer
Ges d’Avall, 5, continuaven exercint de teixidors amb
cinc telers manuals.

(21) VERDAGUER, Gerard: "Can Tarrés", Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Torelló, Torelló, 2002.
(22) Op. cit.
(23) Teixit bast de cotó amb lligat de tafetà, o sarja de tres o batàvia de quatre.
(24) Classe de tela de cotó amb lligament de sarja, de batàvia, teixida en cru i blanquejada en peça, emprada en la confecció de roba blanca, teixida amb cotó
de baixa qualitat i de rebuig de filatura.
(25) Una fàbrica construïda entre 1902 i 1903 sobre un antic molí, el salt del Molí Gros, que era una filatura des de 1861.
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>> Grup de treballadors de Can Tarrés, a principis del segle XX (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

L’any 1869, la fàbrica del molí va patir un incendi,
per la qual cosa l’empresa va estar inactiva durant un
temps. La reconstrucció o ampliació de l’edifici de la
fàbrica va començar poc després. Josep Espona va crear
una societat amb l’industrial Miquel Gras Verdaguer, de
Manlleu, i el senyor Birosta, de Barcelona: la societat
Espona, Gras i Companyia. Amb l’ampliació de capital
i les instal·lacions noves —de les quals no es conserva
el projecte constructiu— van engegar una altra filatura
amb 17 telers mecànics, 2.000 fusos (selfactines) i 10
cardes. L’any 1871 la fàbrica tornava a funcionar a ple
rendiment, ubicada a Can Tarrés. El 1901 s’hi van donar
d’alta 1.884 fusos de filar i retort de cotó. El domicili de
l’empresa estava situat a la Ronda Universitat, 39, de
Barcelona.
Tal com consta en el padró de 1880, en aquesta data
el dependent de la fàbrica era Vicenç Llach Malpas, nascut el 24 de febrer de 1842. Vicenç Llach juntament
amb la seva muller, Concepció Candell Angela, i els seus

fills —Joaquima, Ramona, Ramon i Jaume— vivia a la
casa de Can Tarrés, que era propietat de la societat
Espona, Gras i Companyia.
L’any 1899, Josep Espona va traslladar la seva residència al barri de Gràcia de Barcelona i, tres anys més
tard, va fundar una colònia a Sant Joan de les
Abadesses, la Colònia Espona(25). Amb tot, va mantenir la propietat de la casa familiar de Torelló al carrer
Ges d’Avall, 5, i la propietat de part del salt d’aigua. A
Sant Joan, Josep Espona va destacar per col·laborar en
la restauració del monestir i, a Barcelona, va ser membre destacat de Foment del Treball Nacional, on gaudia
d’una bona consideració.
Miquel Gras Verdaguer, nascut el 29 de setembre de
1842, vivia al número 24 del carrer de la Carrera (avui
Rocaprevera, 30, un edifici actualment desaparegut) i
estava casat amb Ramona Espona Font, nascuda el
maig de 1842 i que era germana de Josep Espona. El
1889, el matrimoni tenia quatre fills: Ramon (nascut el
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9 de desembre de 1864 i que ja no vivia amb la família),
Rosa (nascuda el 31 de desembre de 1866), Josep (nascut el 24 de juny de 1879) i Dolors (nascuda el 22 de
novembre de 1881). Pels volts de 1902, la família va
traslladar-se a la torre del carrer de Jaume Balmes, 12.
La viuda Birosta va comprar la casa del carrer
Rocaprevera, 30.
L’any 1902, Josep Espona tenia domicili a la plaça de
Catalunya, 7 o 9, de Barcelona. L’empresa tenia 5.858
fusos de filar cotó i un salt d’aigua de 14.25 kw/h. Entre
1902 i 1903 va vendre’s la fàbrica, però el salt d’aigua va
continuar essent de la seva propietat. Uns anys després,
Jaume Espona Brunet, el fill de Josep Espona, va instal·lar-se a la rambla de Catalunya, 25, de Barcelona,
però a Torelló hi va conservar la casa pairal i la propietat del salt d’aigua de Can Tarrés.
Entre 1902 i 1903 la fàbrica va canviar de mans: la
societat Castell Hermanos, Callís y Verdaguer va adquirir-la i va continuar amb la filatura. Però aquesta societat va durar poc temps. Pels volts de 1916, la societat
Ignacio Font Hermanos va establir-s’hi. Ignasi Font era
fill de Segimon Font Palau, un teixidor amb taller ubicat
al carrer Sant Bartomeu (l’any 1874 disposava de 10
telers manuals).
Durant el segle XX, l’empresa va esdevenir una de
les més importants del terme. L’any 1924 tenia turbina
i màquina de vapor, amb una força de 150 CV. En
aquells moments donava feina a prop de 200 treballadors.
La societat Gossipyum va rellevar l’empresa d’Ignasi
Font durant els anys setanta. A finals de la dècada de
1990, la societat Gossipyum va prescindir de la fàbrica
de Torelló. Actualment està abandonada, es conserva en
mal estat i, segons l’inventari del patrimoni arquitectònic del 2004, hauria de conservar-se i aprofitar-se’n l’energia del salt d’aigua.

El Tint dels Pujol
Relacionada amb la indústria tèxtil, el Tint dels
Pujol, documentat des de principis del segle XVII, va
ser una de les fàbriques més importants del terme.
Aquest tint s’ocupava de l’acoloriment de la llana que
portaven els paraires de Torelló, Roda de Ter, pobles de
la rodalia i de llocs llunyans més enllà de la Noguera
Ribagorçana. Els fabricants portaven baietes blanques
per tenyir-les de grana, plom, blau de tina i groc. El procés del tint es feia amb caldera d’estany. En diversos
documents del segle XIX, apareixen expressions com
“retenyir roba feta”, “retenyeix i renta roba” o “establiment de tenyir”(26).
Entre 1600 i 1630, l’historiador Fortià Solà cita Joan
Pujol com a tintorer; entre 1631 i 1660, apareix citat
Bernat Pujol, que era tintorer; i durant l’últim terç de
segle XVII, el tintorer era Joan Pujol. Durant el segle
XVIII, apareixen Fortià Pujol, Pere Joan Pujol, Bernat
Pujol i un altre Fortià Pujol (1805). La ubicació exacta
de la fàbrica era als baixos de la casa del carrer del Pont
i del carrer de Sant Antoni, 3 i 5 (malmesos per l’aiguat
de 1940).
Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta baixa
i dos pisos amb coberta de teula àrab a dues aigües i
vessants sobre la façana amb una cornisa de poca volada. La façana està orientada a est, l’amplada sobrepassa
els 15 metres i està arrebossada i pintada d’un to rosatmarronós en els dos pisos. Per contra, la planta baixa
està recoberta amb plaques seguint una distribució molt
regular, de peces quadrades de pedra artificial rentada;
és a dir, deixant-hi el gra rugós. Així, doncs, queden
molt diferenciades les dues parts: la planta baixa, feta de
sòcol de pedra, i els dos pisos, que segueixen un estil
més tradicional. Tot i això, la façana segueix una distribució igualitària pel que fa a les tres obertures, que
tenen la mateixa altura.
A la planta baixa hi ha quatre portals (el central és el
que permet l’accés als pisos i els laterals donen entrada
a un comerç i un bar, ara tancats). Apareix també una
porta intermèdia de servei al bar. Les obertures dels
pisos són balconeres iguals, però amb la particularitat
que les del primer pis són una mica més grans i que la
barana presenta més decoracions. El perímetre de totes

(26) Paraules textuals de la fitxa del Catàleg de patrimoni arquitectònic de Torelló.
(27) Revestiment que es posa a la part baixa d'algunes parets per a protegir-les del fregament dels mobles (si és molt baix, rep el nom de sòcol).
(28) Torn de tracció de tambor vertical.
(29) Comentari que apareix en el plànol de la finca del Tint que s'adjunta en la informació del catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de
Torelló, redactat per Gerard Verdaguer.
(30) Una altra mostra de la relació entre el poder econòmic i el poder polític.
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>> Tot i les reformes que s'han fet a l'interior de l'edifici, la façana
de la casa on funcionava el Tint dels Pujol no ha patit grans canvis.

les obertures està recobert amb peces de pedra natural i
amb uns ribets aprofundits que les ressegueixen.
L’interior de l’edifici és la part més preuada, ja que
els acabats ornamentals, amb detalls molt acurats,
segueixen l’estil de l’Art Noveau, que va desenvoluparse a Europa a principis del segle XX. El paviment del
vestíbul és de pedra natural. Tot el sostre està decorat
amb formes lobulars i també un paisatge rural en el qual
destaca, al costat d’una antiga masia agrícola, una
màquina de vapor que es desplaça per la via fèrria que
passa a tocar de la casa, i els cables elèctrics damunt dels
quals reposen algunes orenetes. Segons la memòria oral,
aquestes pintures van ser pintades per Valentí Rubió i
Feu, un artista torellonenc. Simbolitzaven les quatre
estacions de l’any i hi havia quatre inscripcions amb
ortografia prefabriana que, com a repressió franquista
vers la llengua, van ser esborrades després de la Guerra
Civil. Deien: “Remembre lo passat, Contempla lo present, Proveheix l’esdevenidor i No esguards a quants
plaus, sino a quals”.
Les parets estan pintades amb uns dibuixos que
representen uns arbres geometritzats. També hi ha un
escut amb la creu de Sant Jordi, voltada per un cercle
floral, situat a la paret on hi ha l’escala. Aquesta paret

està ocupada per dos portals amb arcs, que estan molt
treballats. Hi apareix un arrimador(27) format per plaques de rajoles de ceràmica vidrada de color verd. Tot
plegat dóna una imatge artística al conjunt.
En el moment en què el Tint estava actiu la casa tenia
tres plantes i una subdivisió a les golfes. Als baixos hi
havia vuit tines i calderes, dos pous, un vogi(28) mogut
per ases, les dependències de treball, de magatzem i la
botiga. Hi havia també un soterrani secret i un dipòsit
d’aigües brutes. Es conserva el plànol de la casa-fàbrica
de Bernat Pujol Ausió (“Plano de la casa Fábrica de
Tintes propiedad de Bernardo Pujol Tintorero de la
villa de S. Felio de Torelló la que fue incendiada por los
facciosos Carlistas y hechas cenizas el día 27 de Julio de
1836”(29)). Després de l’incendi del 1836 es va haver de
reconstruir la casa, encara que aquest desastre no va
impedir que el negoci continués amb força empenta.
A la contribució industrial de 1858 es veu que Fortià
Pujol Font era un dels grans contribuents locals. Només
la filatura dels germans Tarrés o els grans terratinents,
com els Parrella, superaven la fàbrica del Tint. A partir
de la dècada de 1860 el negoci va traslladar-se al carrer
Alí Bei de Barcelona on, juntament amb altres socis, el
1880 va facturar 75.000 ptes. (450.76 €). A finals de
segle XIX, la fàbrica de Torelló va entrar en desús i els
hereus del Tint es van dedicar a l’advocacia.
Els Pujol van participar de forma activa en l’administració local. Fortià Pujol Ausió va ser batlle de
Torelló entre els anys 1817 i 1818 i Fortià Pujol Font ho
va ser entre els anys 1868 i 1869(30).
Fortià Pujol Font es va casar amb Llúcia Onyós
(Oños) Barril, amb qui va tenir tres fills: Joaquim, Anna
i Concepció Pujol Onyós. Pere Joan Pujol Font, germà
de Fortià, va treballar al tint. En canvi, Joaquim Pujol
Font, també germà de Fortià, no va continuar el negoci
familiar, sinó que va graduar-se en Dret i va exercir de
notari a Barcelona —fins i tot va arribar a ser degà del
Col·legi de Notaris). Joaquim Pujol Font va contribuir
econòmicament, a través d’una clàusula testamentària,
en l’acabament de les torres de la façana de l’església
parroquial de Sant Feliu de Torelló i en la compra d’un
orgue per al santuari de Rocaprevera.
Anna Pujol Onyós es va casar amb el teuler Josep
Benito Delgar. El seu fill, Josep Benito Pujol, va continuar amb la teuleria del pare.
Francesc Subirachs Estebanell, rendista de Vic, condecorat amb l’Orde d’Isabel la Catòlica, es va casar amb
Concepció Pujol Onyós, pubilla de la casa després de la
mort de l’hereu. Francesc Subirachs, que era un conegut
liberal vigatà, va ser alcalde de Vic durant el període
revolucionari (1870–1872), per la qual cosa va haver de

NOTES SOBRE INDÚSTRIA A TORELLÓ | 25

fugir i instal·lar-se a Torelló. L’any 1905, el seu fill Joan
Subirachs Pujol va heretar la casa del carrer del Pont,
23.
Joan Subirachs va fer de banquer i de rendista i va
fixar la seva residència al carrer Petritxol, a Barcelona.
Tot i el seu trasllat a Barcelona, va mantenir el contacte
amb Torelló a través de publicacions comarcals (en va
ser un cronista destacat) i de la presidència de l’ADET
(Associació d’Estudis Torellonencs). El 1929 va
instal·lar la redacció del setmanari local La Veu del Ter a
l’entresòl de la casa del carrer del Pont. A més, va ser
també administrador de l’Escola Rocaprevera a principis de segle XX.
Joan Subirachs Pujol va destacar com a filòleg, va
participar en el primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (1906), va col·laborar activament amb
mossèn Alcover, va ser un detractor de Pompeu Fabra i
un gran admirador del poeta Jacint Verdaguer. Es va
casar amb Carme Bellera Soler, però no van tenir descendència. Passava els estius a Torelló amb la seva esposa i una germana.
El seu germà, Francesc Subirachs Pujol, va dirigir la
Banca Pujol Subirachs, amb oficina ubicada a la planta
baixa de la casa. El soci de Francesc Subirahs era Josep
Pujol, de Sant Vicenç de Torelló. Al banc s’accedia per
la porta interior, ubicada dins del portal de la casa. Per
la part exterior hi havia un gran finestral amb una reixa.
Francesc Subirachs es va casar amb Felicitats Julve
Tarrés, filla d’un militar destinat a Conanglell, i van tenir
cinc fills: Mercè, Joan, Carme, Carmina i Jordi.
A l’antic magatzem del tint es va instal·lar la casa
Debray, dedicada a la matança i venda de carn de porc.
Inicialment el local era regit per la família Comas, però
quan aquests van emigrar a Amèrica la botiga va continuar dirigida per Isidre Ferrer, fins al tancament.
El 1956 Jordi Subirachs Julve, fill de Francesc
Subirachs, va fer col·locar el típic encanyissat (cel ras)
als sostres de la casa. En aquests anys, Joan Subirachs
Pujol havia mort i el seu fill, Jordi Subirachs, havia heretat la casa. El 1966 les oficines de la Banca es van convertir en una sala de jocs, amb futbolins i màquines. A
principis d’aquesta dècada, la Banca Pujol Subirachs va
ser comprada pel Banco Latino (després Banco
Popular, que actualment té una oficina al carrer de Sant
Miquel). Els baixos de la casa(31), després del tancament de la banca Pujol-Subirachs, han estat ocupats per
establiments diversos.

Can Coma
La volada que havia aconseguit el sector tèxtil també
va fer necessària l’aparició de les indústries complementàries a la filatura. Per això, a Torelló, van adquirir molta
importància les torneries (especialment, les torneries
Pujol i Vidal) i va prosperar la fusteria de Joan Coma
Arboix, que va especialitzar-se en la fabricació de caixes
de fusta on es guardaven els cabdells de fil, fins a esdevenir, anys més tard, una serradora.
L’any 1857 Pere Coma Llach i la seva esposa Maria
Arboix Camps vivien al carrer del Pont, 30 (actualment,
25). Pere Coma es dedicava a la sastreria. El seu fill, Joan
Coma Arboix, nascut l’any 1865, va començar un negoci de fusteria: una empresa de fabricació de caixes de
fusta per a l’embalatge dels productes de les filatures. El
creixement de l’empresa va veure’s afavorit per la gran
demanada de caixes de fusta per embalar la producció
industrial de la vila.
L’any 1908, residia i tenia el taller al carrer de Sant
Miquel, 18, la casa de Can Vidal, i als terrenys del futur
teatre Cirvianum. En aquests terrenys, s’hi ubicava part

>> Publicitat de les caixes per a la indústria tèxtil fabricades per
la Fusteria Coma (cedida per Joan Coma, a través de Gerard
Verdaguer) .

(31) Han estat catalogats en el catàleg de patrimoni: es consideren zona d'interès per a prospeccions arqueològiques.
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>> La Torre Coma és un dels exemples del creixement lineal que
va experimentar Torelló gràcies a la prosperitat de la indústria del
poble.

>> Detall dels trencaaigües que hi ha damunt les finestres.

de la serradora o el magatzem de fusta amb dues serres
circulars. La casa Vidal havia tingut el primer taller de
torneria als baixos de la casa del carrer de Sant Miquel,
18, fins l’any 1875.
Pere Coma es va casar amb Josefa Baulenas Batlle i
va tenir tres fills: Josep (1897), Pere (1907) i Teresa
(1902). Josep Coma Baulenas va continuar el negoci
patern i Pere va ser aparellador d’obres per compte
propi (va realitzar una bona part dels seus projectes a
Torelló).
A poc a poc, la posició social a la vila i el prestigi personal de Joan Coma van incrementar-se. El fet que Joan
Coma Arboix fos alcalde de Torelló entre 1913 i 1916
és una mostra de la relació entre el poder econòmic i el
poder polític del moment. A més, l’any 1915 va fer de
mediador en una vaga entre els treballadors i els propietaris de la Torneria Pujol.
En el padró de 1920, la família Coma Arboix encara vivia al carrer Sant Miquel, 18. L’any 1924, l’empresa
de fusteria tenia 12 treballadors i 2 aprenents. La posició econòmica de la família els permetia disposar de
dues minyones. Segons el padró, l’any 1930 la família ja
s’havia traslladat al carrer Balmes, 18, on residien Joan
Coma Arboix; la seva esposa, Josefa Baulenas Batlles; el
seu fill Pere; un nebot de Joan, Pio Buixó Carrera, fill de
la seva germana Teresa, i dues criades, Dolores Mir
Carrera (Vidrà, 1905) i Carmen Castells Raurell (Sant
Pere de Torelló, 1915). Aquest canvi de residència va
tenir lloc entre els anys 1921 i 1924, ja que Francesc
Vidal Cuatrecasas va requerir-li els terrenys de la serradora per construir-hi el teatre.
La casa del carrer Balmes, 18 és un edifici unifamiliar aïllat, de planta rectangular i amb coberta de quatre

vessants. Consta de planta baixa, un pis i golfes. La
grandària de la parcel·la permet al jardí desenvolupar-se
àmpliament al voltant de tot l’edifici, excepte al lateral
esquerre, on hi ha un pas rodat que permet l’accés als
pavellons secundaris, ubicats a la part posterior del solar
i a la porta d’entrada que es troba a la banda lateral. La
xemeneia industrial i el taller de fusteria del primer terç
del segle XX són vestigis de la diversificació industrial
de Torelló.
Les façanes dels quatre costats estan arrebossades i
pintades de color blanc. Com a element decoratiu apareixen les línies horitzontals en relleus que, al mateix
temps, serveixen de trencaaigües al damunt de les obertures. La casa presenta un sòcol aplacat de peces quadrades de pedra artificial amb un tractament superficial
rugós.
La façana principal està orientada al nord i hi ha tres
finestres estretes i altes disposades regularment. A
sobre se segueix la mateixa distribució, amb l’excepció
que la finestra central s’ha convertit en balcó, la barana
del qual és de ferro i té dibuixos de forma geomètrica a
base d’onades. En aquest pis el trancaaigües també és
diferent. A la planta baixa, la motllura horitzontal s’amplia al lloc on es formen les llindes i baixa per les
rebranques; en canvi, en el primer pis hi ha tres línies
separades de motllures horitzontals, una travessa les
obertures, l’altra les emmarca i la darrera se situa a sobre
i s’uneix amb les obertures circulars de les golfes.
Les façanes laterals i posterior no presenten una
decoració tan acurada, però sí que destaca la porta d’accés a la casa, que està situada a la façana lateral esquerra, l’accés a la qual està protegit de la pluja per un petit
porxo cobert que es converteix en una terrassa a la qual
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La Coromina

>> Taller de la fusteria Coma, als darreres de la Torre Coma
(extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

es pot accedir des del primer pis. Aquesta terrassa té
com a barana una balustrada que accentua l’aire classicista del conjunt.
El 1923, el taller, ubicat al carrer Balmes, 18, tenia
180 m2 dins d’una parcel·la de 630. La torre ocupa 180
m2 dels 350 de què disposa el solar. La construcció de
la casa i del taller es va acabar el 1924. Aquest mateix
any, l’empresa tenia 12 treballadors. La xemeneia, no
gaire espectacular, extreia els fums de la combustió de
les serradures i llenyes que la serradora produïa.
Segons el padró de 1936, Josep Coma Baulenas, ja
casat i amb tres fills, continuava vivint a la torre del
carrer Balmes. Josep Coma Baulenas es va casar amb
Maria Martí Català, de Valls. D’aquest matrimoni van
néixer tres fills: Joan (1931), Josep (1933) i Pere Coma
Martí (1935).
Josep Coma Baulenas va continuar el negoci familiar
i va iniciar una segona etapa expansiva pels volts de
1941. El seu fill, Joan Coma Martí, va continuar la serradora i, entre els anys 1959 i 1961, va ampliar les instal·lacions de la fusteria amb la construcció dels coberts
i un edifici a la part del Firal, que anys més tard va acollir un mític local d’oci torellonenc: el Portland.
La fusteria tenia una petita vessant mecànica que va
desenvolupar el segon fill, Josep Coma Martí. Per a
construir-hi el taller mecànic, va sol·licitar permís a través de dues llicències d’obres de 1941 i 1943. Les llicències es referien a la carretera provincial km 6.495
(carrer Balmes). Com que la Fundició Masallera es va
convertir en Fundició Bonells i es va traslladar als
terrenys de Malianta, les naus del carrer Balmes, 15 van
quedar buides i Josep Coma les va comprar per ampliar
el seu taller, que ocupava els números 15 i 17.

Al costat de les fàbriques de riu es van establir al
territori català —a partir de la promulgació de la llei,
que els atorgava privilegis fiscals, el 21 de novembre de
1855— un seguit d’indústries tèxtils, un gran nombre de
colònies, especialment a les conques del Ter, el
Llobregat i el Cardener. Al municipi de Torelló es va
edificar la colònia de la Coromina. Justament l’any 2005
es van celebrar els 150 anys de la promulgació de la llei
que donava privilegis fiscals a negocis privats per establir empreses. Tot i que estava orientada a fomentar
establiments agrícoles, a Catalunya va donar lloc a les
colònies industrials al costat dels rius. Al llarg de tot
l’any passat es van organitzar actes als nombrosos
municipis de les conques d’aquests tres rius per commemorar-ne el cent cinquantè aniversari.
La colònia de la Coromina és l’única del terme torellonenc. Avui el seu estat de conservació és dolent, i el
malbaratament pot comportar la desaparició de l’última
construcció d’aquest tipus al municipi de Torelló. El
valor arquitectònic del conjunt, edificat seguint els
patrons de l’arquitectura industrial del segle XIX, li
atorguen la capella, l’escola i la Torre Nova, projectades
per l’arquitecte Josep M. Pericas. No es coneix l’autor
de la resta d’edificis.
La fàbrica i les cases dels obrers s’ubiquen en una
sola construcció, que és peculiar per aquest fet. Aquesta
fàbrica i la xemeneia daten de 1874 i les cases dels
obrers són de 1883, igual que el safareig, la cabana i la
cantina. La planta de la fàbrica és rectangular, però
conté una construcció adossada (un edifici de plurihabitatges, de planta en forma de U). La fàbrica s’organitza en una planta baixa, i els habitatges, en dos pisos
alçats damunt la fàbrica. La coberta d’aquests pisos és a
dues aigües.

>> Aquest edifici, que acull la fàbrica i les cases dels obrers, és el
màxim exponent de l'arquitectura industrial de la colònia.
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La façana està arrebossada i pintada de color blanc i
no presenta cap decoració, sinó que es tracta d’un estil
totalment funcional. Els marcs de totes les obertures,
com era comú en les construccions de caràcter industrial del segle XIX, estan fets de maó ceràmic. La façana es presenta lliure d’escales d’accés als pisos superiors,
ja que s’hi accedeix des de l’interior. Hi ha una porta
central d’accés a la fàbrica que també permet l’entrada
als habitatges a través d’una escala central. L’entrada als
habitatges és a través de les galeries. Els extrems de l’edifici estan tractats de la mateixa manera que la part
central (amb marcs de maó ceràmic a les finestres, les
portes i les arestes, a manera d’imposta, per tal de separar un pis de l’altre).
A la planta baixa hi ha tres portes i catorze finestres,
distribuïdes de la següent manera: tres finestres, porta,
quatre finestres, porta, quatre finestres, porta i tres
finestres. En canvi, al primer i al segon pis la distribució
és diferent, perquè s’hi introdueix un element nou: la
finestra doble (finestra doble, porta, dues finestres,
porta, finestra doble, porta, finestra, porta, finestra,
porta, finestra doble, porta, dues finestres, porta, finestra doble). Tot i això, conserva les portes al mateix lloc
en què s’ubiquen a la planta baixa. El marc de les portes de la planta baixa i el de les portes centrals dels dos
pisos superiors és arquejat per la part superior (aquestes
eren les portes que donaven a l’escala).
Totes les finestres de l’edifici són quadrades, l’únic
element que les fa diferents és que les de la planta baixa
tenen unes dimensions superiors a les dels dos pisos. A
més, les de la planta baixa estan protegides amb una
reixa de ferro de barres en diagonal creuades. Les portes dels extrems de l’edifici són estretes i de marc arquejat. Als dos pisos superiors hi ha una porta molt estreta, de l’amplada de la galeria, i una finestra petita a cada
planta (oberta uns anys més tard). També s’obren finestres, una a cada planta, a la cara paral·lela a la façana dels
habitatges.
A la façana oposada a l’entrada hi ha quatre finestres
per planta, que ja hi eren originàriament, i una finestreta rodona oberta a l’espai que formen les dues vessants
de la teulada. Les galeries que comuniquen els habitatges i hi permeten l’accés tenen poc voladís. La seva
barana és de ferro i no té gaire ornaments, només uns
cargols a la part inferior. La part inferior del voladís de
la galeria no és llis, sinó que fa voltes en una distribució
regular al llarg de tota la façana.
Pel que fa a la fàbrica, està construïda amb còdols de
riu. Es pot considerar que els edificis hi estan adossats,
per la qual cosa l’única part de fàbrica on no es veuen
aquests còdols és la part de la façana que està integrada

>> El safareig era un element indispensable per al subministrament d'aigua.

als habitatges, que està arrebossada i pintada de color
blanc. En observar-ne la teulada s’hi distingeixen tres
franges, com si l’interior estigués organitzat en tres
naus, de coberta a dues aigües. A tot el perímetre de la
construcció, damunt el mur de còdols de riu, hi ha una
barana que corona l’edifici feta de maó ceràmic i, entre
pilastre i pilastre, hi ha dues fileres de formes geomètriques (creus) formades per la manca de maons. En
aquesta banda les obertures són mínimes: n’hi ha
poques i són molt petites.
Separades per pocs metres d’aquesta construcció hi
ha unes petites naus, també de còdols de riu. A l’esquerra de la fàbrica es troba el safareig de la colònia, que
està cobert per una teulada a dues vessants que se sustenta damunt de sis columnes de maó. No es tracta d’un
safareig gaire ampli, però les seves dimensions eren
prou grans per satisfer les necessitats dels residents a la
colònia. Arquitectònicament, no té cap element per destacar, sinó que té la mateixa estructura que els safareigs
de l’època. El terra que volta el que és pròpiament el
safareig estava pavimentat per evitar que s’hi formés
fang si hi queia aigua. El desnivell del terreny va fer
necessària la construcció d’un petit mur de contenció
que, alhora, resguardava de les inclemències del temps
les persones que hi rentaven.
Una de les construccions que confereix més valor a
la colònia és la capella. Es tracta d’una església d’estil
eclèctic amb elements gòtics dedicada al Sagrat Cor de
Jesús. Està recoberta de pedra. Va ser projectada per
Josep M. Pericas, per la qual cosa combina les influències modernistes amb les característiques pròpies de
l’arquitectura medieval, i la seva construcció va tenir lloc
el 1906. Les dimensions són reduïdes i té tres naus amb
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absis semicirculars. La nau central està coberta de volta
d’ogiva i té una alçada superior a les dues laterals. La
seva coberta és a dues aigües, la teulada pràcticament no
vessa damunt les façanes del laterals, i a la cornisa hi ha
biguetes, que també apareixen damunt de la teulada de
les naus laterals.
Seguint els preceptes de l’art religiós medieval, aquesta església té molt poques obertures. A la façana hi ha
tres vidrieres molt altes i estretes, que donen sensació de
verticalitat. La porta principal és de fusta fosca, conté
reblons de ferro i dues decoracions també de ferro per
banda, i està acabada en un arc de mig punt.
L’arquivolta presenta una decoració molt senzilla basada en formes geomètriques. Hi ha un marc que sobresurt una mica de la façana, una construcció que ressalta
la porta. Es tracta de dues franges verticals acabades en
una estructura triangular amb una petita decoració que
la corona. Aquestes dues columnes estan en contacte a
través d’una petita barbacana, també de pedra, que protegeix l’entrada al petit temple. A cada banda de la porta
hi ha una paraula esculpida a la pedra en lletres minúscules que sobresurt de la façana: domus i domini. Tot
seguint l’eix de simetria que formen la porta d’entrada i
el vitrall central, la façana està coronada per un campanar d’espadanya on hi ha dues campanes.

>> La capella que va projectar Pericas és el petit edifici religiós de
la Coromina.
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Al lateral que no dóna a la casa del capellà només hi
ha una petita porta i una finestreta tancada per un porticó de fusta i, a l’altre lateral (el que dóna a l’església),
és difícil precisar si hi ha obertures o no. Aquesta capella i la casa del capellà estan unides per una construcció
de molt poca alçada.
Entre els anys 1903 i 1906, es va construir a la banda
dreta del lloc on s’ubica ara l’església la casa del capellà,
un edifici de planta rectangular, de planta baixa, dos
pisos i coberta a dues aigües que vessa sobre la façana.
Està arrebossada, i hi destaca el to taronja que hi dóna
el maó ceràmic dels marcs de les obertures, les arestes
de l’edifici i les franges que separen un pis de l’altre (que
combinen el maó ceràmic amb un trencadís de ceràmica blanca i verda). Els marcs de les obertures no són llisos i rectes, sinó que presenten motllures que imiten un
esglaonat.
La façana principal té, a la planta baixa, una porta
central amb una finestra doble a cada banda que ara està
coberta per una tela mosquitera de color verd. Quant al
primer pis, hi ha una porta tancada amb una barana de
ferro de barrots molt simples, que està situada just
damunt de la d’accés. A banda i banda d’aquesta porta,
s’hi troba una finestra més gran que les de la planta
baixa. Al segon pis, que és una mica més baix, s’hi obren
set finestres. Actualment, n’hi ha quatre de tapiades;
només les dels extrems i la central estan obertes. Però
en les fotografies antigues (la més antiga que s’ha trobat
d’aquest edifici és de 1950) també apareixen tapiades, la
qual cosa permet afirmar que com a mínim han estat
tapiades des de 1950.
A l’alçada de la planta baixa, les façanes laterals no
presenten cap obertura. Tot i això, sí que hi ha finestres
al primer (una de no gaire gran al centre) i al segon pis.
Les del segon pis són del mateix estil que les del mateix
pis de la façana principal. En tot cas, les finestres del
laterals són petites i es pot dir que l’únic element que
trenca la monotonia del gris de l’arrebossat són les dues
franges de maó ceràmic i trencadís que separen la planta baixa del primer pis i el primer del segon.
La façana posterior és més complexa. Cal destacarne les tres finestres del primer pis, que són les més grans
de l’edifici. El seu marc és com el de totes les obertures.
Actualment, les finestres són més petites que el marc. Al
segon pis també hi ha petites finestres.
En aquest edifici, a part del capellà, hi van residir els
encarregats del cafè, perquè durant un temps hi va
haver un cafè i una guarderia. El mossèn de la colònia
era qui impartia les classes a l’escola que la Generalitat
Republicana hi va fer edificar el 1932.

>> La casa del capellà va tenir diverses funcions al llarg dels anys.

>> La Casa Gran de la Coromina va ser la residència de la família
Pericas fins que aquests van desvincular-se de Torelló.

Els propietaris de la colònia, la família Pericas, residien a la Casa Gran de la Coromina, una masia construïda durant el segle XIII i reformada diversos cops
durant el segle XX, per exemple el 1993. La casa té dues
parts ben diferenciades. La residència senyorial, amb la
capella i una torre prominent, i l’habitatge del masover.
L’entrada conserva l’eixida tradicional, i una bassa i una
font complementen l’entorn de la casa. L’any 1880,
quan la finca era propietat dels Pericas, els masovers —
que explotaven les terres, tenien bestiar i mantenien la
casa en condicions— eren la família Casas Plans.
En un registre fiscal de l’any 1909, Carme Morros
era la usufructuària i l’administradora de la Casa Gran,
que havien heretat els seus fills i que aleshores feia
342m2. Aquestes dimensions contrasten amb els
290m2 de la residència dels obrers de la colònia. L’accés
es feia a través del camí de Torelló. Una filera de xiprers
condueix encara ara a la casa, però per la part que mira
a la colònia hi ha un altre camí d’accés, que és més costerut.

La Casa Gran va ser la residència temporal dels
hereus de Josep Pericas. El 1921 Josep M. Pericas es va
fer construir la Torre Nova en uns terrenys propers a la
Casa Gran, perquè la seva família i la del germà eren
nombroses, i requerien més espai. Lluís Pericas i
Morros va ser el propietari de la Casa Gran des de 1945,
però van deixar de passar-hi els estius després del tancament de la colònia el 1978.
L’any 1993 la propietat pertanyia a Ramon Suñé
Prims. Es van reformar els espais més deteriorats de la
casa i se’n van conservar alguns dels elements de la
reforma efectuada per Josep M. Pericas durant el segle
XX. La reforma i restauració de la Casa Gran va anar a
càrrec de Josep M. Claperols, nét de l’arquitecte Josep
M. Pericas. La reforma del 1993 va consistir a arreglar
un balcó de la masoveria seguint el model de la barana
de l’ala afegida per Josep M. Pericas, a conservar part
del mobiliari original i un arc amb capitells (també de
Pericas) i a mantenir l’estat original que va donar la
família Pericas a la sala menjador. La part més reformada va ser l’entrada, ja que sembla que, quan s’hi van
començar els treballs de restauració, es desfeia i va ser
necessari reconstruir-la. El projecte nou preveia la
col·locació de mosaic blanc a tota l’entrada i escala d’accés a l’habitatge.
L’indret de la Font Penjada, un espai que gaudeix
d’una gran bellesa paisatgística i està situat al talús del
riu Ter, va ser projectat per Josep M. Pericas el 1927.
S’hi accedeix per un camí proper a l’estany artificial del
jardí de la casa. Aquesta font es va excavar a la roca i
està revestida amb còdols de riu. Un dels dos accessos
tenia una plataforma que deixava l’espai suspès sobre el
riu. Fa uns anys, la roca que sostenia aquesta plataforma
va caure i per això, actualment, és molt difícil accedir-hi.
Globalment, la Casa està en bon estat de conservació, però no es pot dir el mateix de la Font Penjada.
Segons l’inventari de Gerard Verdaguer, és un element
arquitectònic que cal conservar perquè és l’única masia
amb torre de guaita del terme de Torelló. S’hi ha de
destacar, a més, la importància de les reformes dutes a
terme per l’arquitecte Josep M. Pericas i Morros: encara es conserven una sala menjador de la Casa Gran i la
Font penjada, projectades per Pericas.
Com que la família havia crescut, Josep M. Pericas
va projectar i fer construir un habitatge nou una mica
allunyat del recinte de la colònia, entre els anys 1920 i
1921. La Torre Nova, coneguda pels torellonencs amb
el nom de Torre d’en Pericas, tenia fins i tot un oratori
particular. L’arquitectura de Pericas va prendre com a
base l’arquitectura catalana, influenciada per Antoni
Gaudí, encara que les formes plàstiques que va utilitzar
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>> La Torre Nova és l'edifici amb més valor arquitectònic de la
colònia, ja que és obra de Josep M. Pericas.

s’allunyaven del model gaudinià. En aquest edifici apareixen els elements característics de l’arquitectura de
Pericas: la pedra, la fusta, els esgrafiats, els elements
estètics del romànic i del classicisme; però hi falta el
ferro, que també és molt típic de les seves obres. La
Torre Nova imita una església romànica; fa pensar en els
campanars romànics i també l’abscidiola de la façana,
que dóna al sud, ja que aquests dos elements estan recoberts de carreus de pedra.
Es tracta d’una domus(32), com va qualificar-la l’arquitecte, que posa de manifest la creativitat personal de
Pericas i el seu bon ofici. La Torre, que s’engloba en el
corrent noucentista, és una de les aportacions arquitectòniques més rellevants del segle XX a Torelló. La domus
és un edifici senyorial, unifamiliar i aïllat, de planta baixa
i dos pisos. La planta és pràcticament quadrada i la
coberta és a quatre aigües i vessa sobre la façana i cornisa ornamentada. Sota aquesta cornisa hi ha una part
de la paret de cada façana decorada amb un esgrafiat, on
es representen figures animals i figures geomètriques i
hi predominen els tons vermells i marrons.
L’edifici està voltat per un petit mur fet amb còdols
de riu que no supera el mig metre d’alçada. A les obertures hi ha dues columnes rodones, fetes també de
còdol de riu. La casa està construïda de manera que les
tres plantes no es distingeixin clarament a la façana (les
proporcions del pis central no coincideixen amb les dels
altres pisos). La part de baix de la façana està recoberta
de pedra i la resta, pintada de groc pàl·lid. Les obertures del primer pis estan emmarcades amb petits blocs de
pedra.

En un dels angles de la casa (nord-est) hi ha una torre
de planta quadrada i que és més alta que la resta de l’edifici. Presenta algunes petites finestres; per exemple,
n’hi ha una a l’alçada del segon pis i una més amunt. Al
capdamunt i a tot el vol de la torre, s’hi troben dues
finestres per banda, vuit en total. A la cara nord i a l’alçada del primer pis, hi ha una finestra acabada en punt
rodó tal com es feia en l’arquitectura romànica. La
coberta de la torre és a quatre aigües i està coronada per
un penell.
L’entrada principal es troba a la façana est, sota una
porxada, formada per tres grans arcs. Sobre d’aquesta
entrada i, utilitzant els arcs com element de suport, hi ha
una galeria. Hi ha tres obertures que es comuniquen per
la presència d’una terrassa. Al segon pis, la calor hi entra
per cinc finestres distribuïdes de la forma següent: una,
tres i una.
A la façana nord, hi ha una altra entrada que és al
costat de la torre i per tal d’integrar més la torre al conjunt de l’edifici, el voltant d’aquesta entrada també està
recobert de pedra. Sobre de la porta d’accés i a l’alçada
del primer pis s’obren un parell de finestres. N’hi ha tres
més a la part més oriental de la façana. Al segon pis són
vuit les finestres que permeten l’entrada de llum a l’interior de la casa. Aquestes finestres estan separades per
vuit columnes rectangulars, amb senzills capitells de
pedra, i estan unides per una franja de pedra que connecta els ampits.
La façana oest s’organitza a partir d’un absis central
de forma semicircular. A l’alçada de la planta baixa hi ha
quatre finestres, dues a cada banda de l’absis. Al primer
pis, aquest absis té tres obertures que estan separades
entre elles per dues columnetes de pedra, amb bases,
fust llis i capitell amb ornaments. A part d’aquestes
finestres, n’hi ha dues més, una a cada extrem de la façana.
Al punt on s’uneixen les finestres de la façana nord
amb la més occidental d’aquesta façana, Pericas va
col·locar-hi una figura de pedra de la Mare de Déu amb
l’infant als braços. La part d’aquest absis que sobresurt
de la façana fa que sigui necessària una coberta que no
té gaire pendent, però que dóna lloc a una cornisa decorada amb un dentell. Finalment, al segon pis hi ha sis
finestres agrupades segons aquest esquema: una, quatre
i una. Les quatre finestres centrals ocupen el mateix
espai que ocupa l’absis en les altres dues plantes i estan
separades per tres columnetes, molt semblants a les que
hi ha a l’absis.

(32) Casa o torre de domini ple, absolut i lliure, franca de serveis i de qualsevol prestació real o personal, sobre béns immobles representada com un castell
amb dues torres.
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La façana encarada al sud és la més complexa quant
a arquitectura, perquè no és regular, i incorpora elements com l’absis i un annex, que conté una galeria. Si
es mira la torre des de l’oest, s’hi poden veure tres
xemeneies de maó, a sobre de les quals hi ha unes figures de forma ovalada i de color blanc que ens recorden
als ous que coronen el Teatre-museu Dalí, de Figueres.
El jardí de la finca és domèstic i noucentista, construït a principis de segle. És un espai simètric que té
com a eix vertebrador un canal d’aigua i un petit safareig que el divideix en dues parts iguals. Els arbustos
retallats que hi ha a banda i banda hi confereixen una
geometria de formes circulars. El safareig està format
per una columna central, de la qual surten quatre sortidors. Aquesta columna està decorada amb dos lleons
drets, un a cada banda, que recolzen les potes del davant
a la base de la columna. Els lleons estan treballats i
ornamentats amb figures geomètriques per tot el cos, i
recorden l’estil dels animals que representaven els
mesopotàmics.
La font està situada al centre d’una petita piscina quadrada que tanca el conjunt. A continuació, i en línia
recta, hi ha unes escales amb dotze graons que porten
fins a un petit canal d’un pam d’amplada que comença
a l’últim graó. Al llarg del recorregut, aquest s’eixampla
dues vegades per formar dues petites piscines rectangulars de poca fondària. Al final del canal, i tancant tot el
conjunt, hi ha una porta formada per dos pilars blancs
units per una petita teulada(33).
La Torre Nova d’en Pericas va ser la residència de la
família fins a l’expropiació que va tenir lloc durant la
Guerra Civil. La ubicació, apartada del nucli urbà, i les
dimensions, van fer que s’hi creés un sanatori per a
pacients amb malalties contagioses. Amb tot, la casa no
ha sofert cap reforma de consideració des de la seva
construcció.
L’historiador Fortià Solà ja documenta la Casa Gran
de la Coromina l’any 1206. En aquell any, Bernat Vila i
la seva esposa es van vendre un petit hort i un casal que
tenien sota les cases de la Coromina i una peça de terra,
a la part baixa de les cases a Pere Ferrer, de Vinyoles,
per cinc sous. D’aquestes dades es dedueix que la casa
és anterior a la venda. En el fogatge de 1553 apareix
citada la Coromina de la parròquia de Sant Feliu de
Torelló, on vivia Pere Colom.
Al segle XIX, la Coromina va passar a mans de l’hisendat, Josep d’Espona i de Barnola. La família Espona,
que residia a Vic, havia heretat l’antic patrimoni dels

Vinyes-Codolosa: la casa de la Lliça, el mas Vinyes,
Espunyola i la Coromina. Josep d’Espona i el seu fill,
Antoni d’Espona i de Nuix, es van vendre la major part
del patrimoni torellonenc entre els anys 1870 i 1905.
L’any 1863, el mas Coromina (Casa Gran), el molí i
les terres de la Coromina, amb el mas La Goula, pertanyien a Josep d’Espona i de Barnola, que va sol·licitar
a la Diputació de Barcelona la concessió d’aigua per
impulsar la fàbrica que s’hi havia projectat.
L’autorització per construir-hi una resclosa no va arribar fins l’any 1867. Aquesta concessió, però, era per a
un molí fariner. El 1868, Josep d’Espona va fer construir un contrafort de contenció al riu i, d’aquesta
manera, va evitar els desperfectes causats pels augments
del cabal del Ter a la finca.
El 30 de març de 1874, Antoni d’Espona i de Nuix,
en condició d’apoderat del seu pare, va signar la venda
perpètua de la propietat a favor de Josep Pericas i
Comella, davant del notari de Vic Josep Ignasi Mirabet.
Per aquest motiu, des de 1874, Josep Pericas i Comella
apareix en la documentació com a industrial i propietari. Aquest mateix any va fer una instància al Govern
Civil per aprofitar l’aigua del Ter com a força motriu
d’una fàbrica de filats i teixits que havia construït. Josep
d’Espona i de Barnola en continuava gestionant la concessió d’aigua i, l’any 1875, va fer una instància a
l’Ajuntament per reconstruir la resclosa i per augmentar
fins a 1.000 litres per segon el cabal del molí fariner.
Els Pericas, vigatans d’origen, van començar així la
seva vinculació a Torelló. A finals del segle XIX, un
molí fariner amb aprofitament hidràulic havia donat pas
a la fàbrica de filatura, i als terrenys de la casa de la
Coromina s’havia edificat una colònia industrial.
L’any 1882, Josep Pericas va tramitar la creació d’una
colònia i va acollir-se a la Llei de Colònies Agrícoles del
3 de juny de 1868. Tenia una extensió de 69.5915 hectàrees(34) i, com que estava subjecta a protecció, va
gaudir d’exempcions fiscals fins l’any 1897. Els joves
colons quedaven lliures del servei militar i del pagament
de l’impost de consums a l’Ajuntament; a canvi d’això,
Josep Pericas es comprometia davant el notari Pius Mas
a compensar-lo per les pèrdues que podia comportar la
creació de la colònia. L’escriptura hipotecava la propietat per 75.000 pessetes (450.76€). En van ser testimonis
l’alcalde, Miquel Font i Puigrubí, i el regidor síndic, Pere
Serra i Sala. El governador civil de Barcelona en va concedir el corresponent permís el 27 de novembre de
1882.

(33) POUS, Anna: Torelló. Setmanari independent de la Vall Ges. Torelló, núm. 1452 (2 de febrer de 2001).
(34) 196 quarteres, equivalents a 7.108 àrees, 99 centiàrees i 34 decím2, segons una escriptura del notari Pius Mas.
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Però l’Ajuntament no hi estava d’acord, per la qual
cosa va començar un litigi contra aquesta concessió.
Argumentava que la colònia distava menys d’un quilòmetre de nucli habitat (Vinyoles d’Orís, la Remunta de
Conanglell, la colònia de Lacambra; tots aquests nuclis
són dins el terme de Masies de Voltregà) i que l’ús agrícola no era el que inspirava la llei de 1868. El recurs va
ser denegat per ser tramitat fora de termini. Cal recordar que la major part de les colònies tèxtils de Catalunya
es van crear durant aquesta dècada i que la decisió política d’afavorir-les topava amb els interessos municipals.
L’any 1887 treballaven a la colònia 139 persones —
65 homes i 74 dones—, que no forçosament hi residien.
L’any 1927, la colònia tenia 213 treballadors, majoritàriament dones.
Josep Pericas Comella va impulsar una societat
comercial anomenada Pericas Boixeda y Cia, en la qual
Ramon Boixeda va participar com a accionista. La
societat Pericas Boixeda y Cia tenia un despatx a la
ronda Universitat, 23, de Barcelona. El 1948 aquesta
societat va canviar de nom, va passar a dir-se Hilaturas
del Ter, SA i va dedicar-se a la filatura de cotó fins l’any
1978, moment en què va desaparèixer.
La colònia comptava amb la fàbrica i la xemeneia, la
casa dels obrers, una escola i la casa del capellà custodi,
una taverna, una església i una cabana. Uns anys més
tard, un taller mecànic va completar les instal·lacions de
la fàbrica. Els Pericas l’any 1909 eren propietaris també
de la Casa Gran, el molí i el mas La Goula.
Josep Pericas i Comella va deixar les propietats en
herència a la seva esposa, Carme Morros, i als fills: Lluís
Pericas i Morros va fer-se càrrec de la gestió de la colònia i Josep Maria Pericas i Morros va estudiar arquitectura. Un gran nombre de néts i de besnéts del fundador
van ser accionistes o copropietaris de la colònia.
Aquesta divisió de la propietat i les desavinences entre
els descendents del fundador van portar el negoci a una
situació força complicada.
La fàbrica era moguda per la força mecànica que produïa el salt d’aigua, que l’any 1901 generava una potència de 39.60 kw/h. Aquesta potència va anar augmentant a mesura que passaven els anys; l’any 1908 era de
48 kw/h i l’any 1924, de 284 cavalls de vapor. La de la
Coromina també comptava amb una màquina de vapor,
perquè la irregularitat del cabal del Ter no assegurava
que se n’obtingués sempre la potència necessària. Amb
el pas dels anys aquesta màquina de vapor va acabar servint per humitejar el local de la filatura, perquè d’aquesta manera assegurava la producció de fil de cotó.
S’hi aprofitava la força mecànica generada per la turbina hidràulica i la màquina de vapor. Una dinamo i un
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>> Panoràmica de la colònia industrial de La Coromina (extreta de
L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

>> Interior de la fàbrica amb les màquines filadores (extreta de
L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

alternador permetien generar energia elèctrica per a la
fàbrica i els seus habitatges. Un motor de gasoil, que
només funcionava quan hi havia escassetat energètica,
completava el quadre de forces motrius.
La distribució interior de l’espai era semblant a la de
qualsevol altra filatura: hi havia els batans, les cardes, els
manuars, les metxeres i les selfactines (substituïdes després per les contínues). El nombre de fusos era considerable: 10.460 fusos l’any 1904 i 11.640 fusos el 1916
(9.540 de filar cotó i 2.100 de torçar-lo).
El 24 d’octubre de 1926, un incendi va destruir les
cardes, els batans i els manuars de la fàbrica, per la qual
cosa la companyia va haver de comprar maquinària
nova. Uns anys més tard, l’aiguat de 1940 en va tornar
a destruir part de les instal·lacions i de la maquinària.
La conflictivitat obrera de la conca del Ter es diluïa
a la colònia, però no entre els treballadors no residents.
Els conflictes de 1901, amb un mort a Torelló, el
locaut(35) de 1919 o el conflicte de la torneria de l’any
1926, són esdeveniments que no van passar desaperce-

>> Panoràmica de la Coromina als anys 50 del segle XX (extreta
de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

buts entre els obrers i que van provocar preocupació
entre els propietaris. L’any 1921, Pericas volia construir
uns dipòsits d’aigua a la Coromina i no trobava paletes
a la població, perquè tots estaven enfeinats. En una
carta adreçada a l’arquitecte de Manlleu, Lluís Coll,
Pericas li demana consell sobre els constructors de Sant
Hipòlit i La Gleva coneguts com els Pelayos i els Casas.
La col·lectivització durant la Guerra Civil va tenir
una incidència menor en el tèxtil que no pas en la
metal·lúrgia. La construcció d’una escola nova durant la
guerra va ser l’última edificació que es va fer a la colònia. L’antiga escola, ubicada a la casa del capellà, es va
convertir en taverna.
El transport de primeres matèries i mercaderies es
feia mitjançant el ferrocarril i el carro. L’any 1908, la
companyia disposava d’un carro i una cavalleria. La
companyia La Comarcal s’encarregava d’aquest transport, primer amb carros i, a finals dels anys quaranta,
amb camions. El camí veïnal que va de la Coromina al
nucli urbà passava per davant de la Casa Gran. El camí
actual és fruit d’una modificació de principis de la dècada dels setanta.
Els Pericas apareixen per primer vegada com a residents del poble al padró de 1889. Segons aquest padró,
vivien en una casa de campo (la Casa Gran). El grup familiar estava format per Carme Morros i Gonis, vídua de
Josep Pericas Comella, i els quatre fills: Montserrat
(nascuda a Manlleu el 14 de setembre de 1863), Joaquim
(nascut a Manlleu el 4 d’octubre de 1868), Lluís (nascut
a Vic el 19 d’agost de 1872) i Josep Maria (nascut a Vic

el 27 d’agost de 1881); a més, la criada de la família,
Clotilde Vilar (nascuda a Santa Eulàlia el 27 d’agost de
1866).
Al padró de contribució urbana de 1904, la vídua
Pericas és la primera contribuent inscrita com a veïna i
la segona contribuent, després de la societat Espona,
Gras i Birosta, comptant els contribuents forans.
En un registre fiscal de l’any 1909, la Casa Gran era
propietat dels fills de Josep Pericas i Comella i Carme
Morros n’era la usufructuària i l’administradora. La casa
feia 342m2, unes dimensions que contrasten amb els
290m2 de la residència dels obrers de la Colònia.
L’accés a la casa es feia a través del camí de Torelló.
El mateix 1909, els Pericas havien fixat la residència
a Barcelona, a l’avinguda de les Corts Catalanes, 648,
pral, 2a, de manera que la Casa Gran va convertir-se en
la residència d’estiu.
L’any 1922, Joan Camprubí va convertir-se en el procurador de la colònia, i va exercir aquest càrrec una colla
d’anys. Camprubí vivia a l’antiga fàbrica Benesceit, al
passatge Manuel Colomer, al final del carrer de Ges
d’Avall, en una finca que va ser reformada segons diversos projectes de Josep M. Pericas des de 1929.
Els dos fills de Josep Pericas i Carme Morros, Lluís
Pericas i Morros (1872) i Josep Maria (1881), van néixer
a Vic, però des de 1883 van viure entre Vic i Torelló. El
1889 van fixar la residència a Barcelona i Torelló, i
Carme Morros va continuar vivint a Torelló després de
la mort del marit. Lluís Pericas es va casar amb Mercè
Biada Navarro. Els fills Lluís, Maria, Carme, Josep
Maria, Rafael, Mercè i Montse van néixer a Barcelona
entre els anys 1912 i 1919. Josep M. Pericas i Morros es
va casar amb Josefa Soler Vendrell, de Vilanova i la
Geltrú. Els fills, Montserrat, Josep Maria i Núria, van
néixer entre 1919 i 1924 entre Barcelona i Vilanova.
Lluís Pericas i Morros va ser el propietari de la Casa
Gran des de 1945, però ell i la família van deixar de passar-hi els estius després del tancament de la colònia
l’any 1978.
Josep M. Pericas i Morros va néixer a Vic l’any 1881.
Poc després del naixement, el pare va posar en funcionament la colònia de la Coromina a Torelló. El negoci
familiar va ser fructífer, per la qual cosa Josep Maria va
poder estudiar arquitectura a Barcelona, on vivia des de
l’any 1889. Va acabar els estudis d’arquitectura el 1906,
i durant la vida professional va mantenir una estreta
relació amb Rafael Massó, un dels companys de carrera.

(35) De l'anglès lock-out, tancament temporal d'una empresa o un grup d'empreses dut a terme per part de la direcció en una situació de conflicte laboral.
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Va ser un dels arquitectes de les diòcesis de Vic i de
Barcelona. Esglésies com la de Sant Feliu de Torelló o
la de Santa Maria de Manlleu van ser restaurades o
reconstruïdes després de la Guerra Civil seguint els seus
estudis i projectes. Pericas va projectar, amb un estil
molt personal —d’arrels tradicionals i influenciat per
Gaudí—cases a Vic (casa Bayés, casa Colomer) i a
Torelló (Caixa de Pensions, casa Pujol, església parroquial de Sant Feliu).
Destaquen les seves intervencions urbanístiques a la
plaça Nova i a les Escaletes de l’Estació, a Torelló, i els
estudis arqueològics —planimetria— sobre el castell de
Torelló i el d’Orís. També va dedicar-se al disseny d’escultures; el monument (1924) que s’alça en honor a
Jacint Verdaguer a la cruïlla de l’avinguda Diagonal amb
el passeig de Sant Joan, a Barcelona, és obra seva.
Josep M. Pericas es va casar amb Josefa Soler i
Vendrell, de Vilanova i la Geltrú. El matrimoni va tenir
tres fills: Montserrat (Barcelona, 1919), Josep Maria
(Vilanova, 1921) i Núria (Barcelona, 1924). La família
residia habitualment a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 648, de Barcelona. Pericas tenia el despatx a
Barcelona, però per qüestions laborals i familiars es desplaçava amb freqüència a la plana de Vic, on va realitzar
la major part dels estudis.
Des de 1886, disposava de la renda familiar que el
pare li havia deixat en herència. La mare, Carme
Morros, i el seu germà Lluís s’ocupaven dels negocis de
la societat Pericas Boixeda. De la resta de germans de
Josep M. Pericas, com que no estan documentats, se’n
sap poca cosa; se sap, per exemple, que un es deia
Joaquim, que un altre era jesuïta i que un va ser diputat
provincial l’any 1920. L’any 1939, Josep Maria va demanar a l’amic Coll i Espadaler, arquitecte de Manlleu, una
còpia del títol d’un nínxol del cementiri de Manlleu on
hi havia enterrats sis o set germans seus [sic] i que volia
traslladar al panteó familiar que ell mateix havia projectat a Vic.
L’any 1927, Pericas va adquirir la casa coneguda amb
el nom de Rocal del Dalmau, la qual era propietat de
Miquel Dalmau, de Vilanova, i feia només 38m2.
Aquesta casa, avui desapareguda, apareixia a les escriptures de compra que Josep Pericas i Comella havia fet a
Antoni d’Espona i de Nuix l’any 1874. En aquelles
escriptures era citada com a propietat veïna per llevant
juntament amb el mas Cervià, dels Parrella; el mas
Gambires, dels Bru de Sala, i el riu Ter. Al mateix temps
que va construir la Torre Nova a Torelló va edificar una
casa a Barcelona, a l’avinguda Diagonal número 389, on
va traslladar el despatx abans de l’any 1928.
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TORNERIA
Segons Gerard Verdaguer, l’existència de torners a
Torelló està documentada des del segle XVII, tot i que
és possible que anteriorment ja hi hagués torners a la
vila. Aquesta indústria primerenca la constituïen tallerets casolans que funcionaven amb un torn de ballesta
impulsat pel peu d’un torner i realitzaven petits articles,
com boixets i brocals. El creixement de la torneria va
produir-se al segle XIX i va anar lligat a la industrialització del país. En aquest moment, les poblacions de la
Vall del Ges van experimentar una crescuda important
de la indústria de la torneria, van aparèixer molts tallers
petits que es dedicaven a la producció d’elements complementaris a la indústria tèxtil, com ara bitlles, rodets...
Aquesta especialització es va deure a la facilitat d’obtenir primeres matèries, que es trobaven en un entorn
molt pròxim.

Torneria Pujol
L’any 1853 Joan Pujol Freixer, que havia començat
l’aprenentatge vuit anys abans, i que va perfeccionar els
mitjans amb els quals treballava de forma autodidacta,
va fundar la torneria Pujol als baixos de casa seva, al
número 3 del carrer del Pont. El que va començar com
un petit obrador va convertir-se en una fàbrica, que va
fer que els Pujol esdevinguessin els industrials de torneria mecànica més importants de Catalunya durant l’últim terç de segle XIX i gran part del segle XX —cosa
que queda palesa en la medalla d’or que va endur-se la
família a l’Exposició Internacional de Barcelona, el
1929.

>> Nau industrial de la Torneria Pujol, actualment desapareguda
(extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

>> Fotografia dels treballadors en commemoració del premi rebut a l'Exposició Internacional de 1929 (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de
Torelló 1879 - 1965).

El 1881 l’empresa va comprar uns terrenys als horts
de la Mina(36) i va construir-hi una gran nau industrial.
Deu anys més tard, el 1891 va adquirir una màquina de
vapor de 12 HP de potència i el 1902 hi va instal·lar una
dinamo que convertia la força mecànica en força elèctrica. L’any 1896 van ampliar les instal·lacions amb la
compra del molí d’en Coll, situat al cap del pont de can
Pujades, i dels terrenys de la finca del Tint, i van construir la fàbrica a l’hort de la casa del carrer del Pont.
Aquests terrenys ocupaven una extensió considerable
del marge esquerre del riu Ges, des de la ronda de les
Pollancredes fins al carrer de la Cooperativa. A finals de
segle XIX, els Pujol van urbanitzar la ronda de les
Pollancredes (ronda Pujol), hi van construir diverses
cases i van reedificar l’edifici del molí. L’arquitecte
Manuel Vega i March va treballar en aquests projectes.
Ja al segle XX, pels volts de 1916, els germans Fortià
i Joan Pujol Codinachs van posar fi a la seva societat,
Pujol Hermanos, perquè un any abans havien hagut d’afrontar una vaga de la qual la societat va quedar ressentida. La fi de la societat va comportar la divisió de l’empresa fundada pel pare, i aquesta separació es va fer visible a través de la construcció d’una nau situada al costat de la vella (1918), en uns terrenys que quedaven a

l’est de la Torrentera i sota del pati del col·legi
Rocaprevera(37).
Joan Pujol es va quedar la construcció nova, però
pocs anys després —el 1930— va tancar la fàbrica i la
va traslladar a Villava, un poble de Navarra, i posteriorment va marxar a Mèxic. La nau industrial que va deixar
buida va estar des de 1930 fins a 1942 ocupada en activitats diverses, entre les quals destaca la ubicació de la
funerària municipal. A Torelló, Francesc Surribas Tort
era l’administrador de les propietats de Joan Pujol.
El trasllat a Villava de la fàbrica de Joan Pujol
Codinachs, conegut com Torreta Petit, el va causar la
vaga de 1926, que va durar tres mesos, en la qual els
obrers demanaven reformar la política laboral. Aliena a
tot això, la fàbrica de Fortià va continuar funcionant i
donant feina a un gran nombre de treballadors.
El 1929 les torneries dels germans Pujol van participar a l’Exposició Universal de Barcelona, on totes dues
van rebre una medalla en reconeixement dels seus productes. Durant la Guerra Civil, la Torneria Pujol va ser
col·lectivitzada i la producció va centrar-se en accessoris d’espoletes per a bombes, mànecs de pales i pics i
bobines per al fil.

(36) A l'actual call de la Torrentera.
(37) Aleshores, Hermanos Maristas.
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>> Fotografia dels treballadors de la Torneria Pujol, el 1953, en motiu del centenari de la fàbrica (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de
Torelló 1879 - 1965).

L’aiguat de 1940 va malmetre considerablement la
torneria de Fortià Pujol. El fill, Joan Pujol Ordeig, va
iniciar un seguit de projectes per millorar i ampliar les
instal·lacions de la torneria. El 1941, la família Pujol —
que des que havia arribat a Torelló, procedent de Sant
Vicenç, residia al número 44 del carrer del Pont— va
traslladar-se a la casa de la plaça Nova, 6.
Anys més tard, el 1953, la fàbrica Pujol va celebrar
el centenari de la fundació de l’empresa amb un berenar
a què van assistir tots els treballadors, que arribaven gairebé al centenar. L’àpat va comptar amb la presència del
bisbe de Vic, mossèn Perelló. Amb aquests actes també
es van inaugurar les reformes de la nau.
La fàbrica Pujol va tancar definitivament el 1983,
després de 130 anys de funcionament.
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Torneria Vidal
El 1854 Ramon Vidal Vial va fundar una torneria als
baixos de la seva residència del carrer Sant Miquel, 18,
després d’haver intentat associar-se amb Joan Pujol
Freixer. El 1875 la prosperitat del negoci va fer que instal·lés una màquina de vapor de 5 CV a la fàbrica, la primera del municipi.
El 1898 la puixança de l’empresa, el fet que tenia
problemes amb els veïns i que l’obrador del carrer Sant
Miquel s’havia quedat petit, van fer que Ramon Vidal i
els seus fills Josep i Francesc Vidal Cuatrecasas edifiquessin una nau al carrer de la Pau, en uns terrenys
comprats a Maria Serrabou Masmitjà, on el 1900 van
traslladar-hi la fàbrica. Josep Vidal Cuatrecasas, l’hereu,
va ser qui en va acabar les obres de construcció i la va
inaugurar. No se’n coneix ni l’autor del projecte ni el
constructor, perquè no s’ha trobat cap signatura en el
projecte. Segons Gerard Verdaguer, és probable que el
projecte fos del mestre d’obres Manuel Vega i March i
que fos construïda per Jaume Domènech.

>> La fàbrica i la Torre Vidal, els dos edificis més significatius del
complex industrial que la família va fer construir al carrer de la
Pau.

>> La xemeneia de Can Vidal és una de les poques que es conserva al centre del poble.

Al carrer de la Pau es va construir, doncs, un complex industrial amb mur de tanca, en què hi havia la
fàbrica i la casa. La fàbrica tenia 1.872m2 i la casa, 182.
L’accés a aquest complex es feia pel mateix carrer de la
Pau i també disposava d’una porta d’accés, la caseta dels
porters, una porta i una reixa d’accés a la caseta, un petit
jardí entre la reixa i la torre i una escala exterior que
comunicava la torre amb el pati de la fàbrica. Els
coberts d’assecador, els tallers de pintura i de manyeria,
el forn, un soterrani per a la caldera, uns garatges, uns
safareigs i un despatx es van construir el mateix any.
Des dels inicis la torneria tenia una màquina de vapor,
una xemeneia, diversos coberts, un dipòsit de substàncies perilloses i la nau principal, de planta baixa i golfa
assecador.
La casa, situada al costat de la fàbrica dins la mateixa finca, és un edifici unifamiliar aïllat, de planta rectangular i coberta a quatre vents, que disposa de planta
baixa i un pis. La casa presenta el mateix sistema constructiu que es va utilitzar en la fàbrica de la família

Vidal. El sistema constructiu és el propi de l’arquitectura industrial de finals de segle XIX: murs vistos de paredat de còdol de gra mitjà aglomerat, reforçat i relligat
amb verdugades(38) de maó ceràmic.
La façana principal està orientada al sud i s’organitza a partir de tres obertures a cada pis. Apareix un eix
centrat format per l’entrada, a la planta baixa, i el balcó,
al primer pis. A cada banda hi ha una finestra de menys
rellevància. Les finestres estan limitades per unes
rebranques de maó que es converteixen en la llinda amb
un arc rebaixat, fet del mateix maó, col·locat amb sardinell(39). La portalada és de fusta de color marró. En
ambdós pisos, dues franges de maó travessen la façana
i les obertures horitzontalment, fent d’imposta(40). Una
altra franja horitzontal separa els dos pisos i, al mateix
temps, és el retorn del voladís del balcó. El balcó presenta una barana de ferro forjat decorada amb floritures. Corona la façana una cornisa de maó ceràmic que
forma una motllura esglaonada.
L’edifici està construït uns quatre metres per darrere de l’aliniació del carrer, la qual cosa permet l’existència d’un jardí previ de recepció, tancat per un mur i per
bruc. La façana del lateral dret està aliniada al corredor
de Can Vidal i no té una composició marcada. Unes
escaletes porten per aquest corredor directament a l’estació del ferrocarril.
La torre no ha sofert modificacions importants des
de la construcció. En una llicència d’obres de 1935,
Antònia Espona sol·licitava permís per obrir-hi una
finestra per la part del corredor de Can Vidal.

(38) Barres, línies.
(39) Sèrie de maons posats de cantell formant una vora.
(40) Faixa disposada a la façana d'un edifici a l'altura de cadascun dels pisos.
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>> La Torre Vidal és un clar exemple de l'arquitectura industrial de
finals del segle XIX.

Fa una colla d’anys que la casa està desocupada i el
seu deteriorament progressiu fa que hi sigui recomanable una ràpida intervenció. L’edifici de la fàbrica es conserva en bon estat, perquè des de fa alguns anys s’hi ha
estat treballant per ubicar-hi el Museu de la Torneria de
la Vall del Ges, que es preveu inaugurar el 2007.
Darrerament l’Ajuntament ha proposat crear, a l’assecador de l’antiga fàbrica, els tallers pedagògics de l’Escola
d’Arts Plàstiques.
La Torneria Vidal, que amb els anys havia de convertir-se en una de les grans torneries mecàniques de
Torelló, va ser una de les indústries que va patir les conseqüències de la situació política i social del primer terç
del segle XX. El 1903 un treballador que no va acceptar que se l’acomiadés va assassinar Josep Vidal
Cuatrecasas. L’any 1907, el seu germà, Francesc Vidal
Cuatrecasas, el va succeir en la direcció de l’empresa,
que va comprar al nebot, Ramon Vidal Treserra —el
qual patia una minusvalidesa de naixement que li impedia caminar.
Francesc Vidal Cuatrecasas vivia a la casa del carrer
de la Pau, 10, des de la seva construcció. Es va casar
amb Rosa Camprodon Madaula i van tenir sis fills: Joan,
Felip, Francesca, Josep, Lluís i Carme(41). Abans de
1920, Felip Vidal Camprodon es va construir una casa
al passeig Estació, 7(42).
El 1923 Francesc Vidal va fer-se càrrec de pagar la
restauració econòmica de l’altar de sant Antoni(43), a la
capella nord del creuer de l’església de Sant Feliu, i de la

instal·lació elèctrica per il·luminar-lo. Aquest retaule,
com tots els altres, va ser cremat en començar la Guerra
Civil. Francesc Vidal Cuatrecasas també va ser l’impulsor del teatre Cirvianum, que es va començar a construir el 1924 a la plaça Nova.
El 1929 l’empresa dels germans Vidal va participar
a l’Exposició Internacional de Barcelona, on va rebre
una medalla en reconeixement dels productes que fabricava. Durant la Guerra Civil, la torneria va ser col·lectivitazada pel Sindicat Únic de Torners de Fusta. Ramon
Vidal Espona hi va passar a cobrar com a assalariat i una
part de la família va traslladar-se a Cantonigròs. Després
de la Guerra, els Vidal van construir-se una casa al
carrer de Sant Miquel, 7 (a sobre del casino La
Constància, que era seu). Ramon Vidal Espona va heretar les propietats familiars i va dirigir l’empresa des de
1939 fins al tancament.
La Guerra Civil va fer que la producció Torneria
Vidal se centrés en l’elaboració accessoris d’espoletes
per a bombes, mànecs de pales i pics i bobines per al fil,
com a la Torneria Pujol. El 1964, la Torneria Vidal va
tancar després d’uns 110 anys d’existència. La maquinària, la màquina de vapor i la caldera es van vendre.

INVISA
L’any 1942, Josep Vidal i Camprodon, fill de
Francesc Vidal Cuatrecasas, juntament amb la seva tieta,
Carme Vidal, i amb Francesc Surribas Tort (l’administrador de les propietats de Joan Pujol) van constituir-se
en societat i van fundar una empresa de torneria que va
anomenar-se INVISA (Industrias Vidal, SA) i que,
situada a la nau que havia deixat buida Joan Pujol
Codinachs en traslladar la fàbrica a Villava, no va tardar

>> La xemeneia de la INVISA era una de les imatges típiques de
Torelló (extreta de L'Abans.Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).
(41) El 1897 van tenir una filla, Ramona Vidal Camprodon, que va morir entre el 1898 i el 1905.
(42) Ara és l'avinguda de la Generalitat.
(43) Sant Antoni és el patró dels torners, els paletes, els manyans i els llauners.
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>> Imatge de la família Vidal i els treballadors de la torneria el 1930 (extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

a convertir-se en la tercera empresa del sector.
D’aquesta manera, Torelló tornava a disposar de tres
grans torneries mecàniques (abans hi havia hagut les
dues dels Pujol i la Vidal del carrer de la Pau). Josep
Vidal, advocat, va ser gerent de l’empresa i alcalde de
Torelló entre els anys 1946 i 1958.
Malgrat que l’empresa també estava especialitzada en
accessoris tèxtils, la seva existència va ser més breu. El
tancament es va produir el 1968, després de fer fallida,
26 anys després d’haver-se creat.
L’edifici actual és molt semblant al que es va construir entre 1916 i 1918. Es desconeix l’autor del projecte, perquè no es conserva a l’Arxiu Municipal. Però, se
sap que l’any 1922, Joan Pujol va presentar un projecte
per cobrir el torrent de Damians al seu pas per la torneria. Finalment es va fer un mur de conducció i el soterrament es va fer al tram final l’any 1951, justament on
els coberts de la INVISA i la nova nau de la Torneria
Pujol coincidien. El constructor Ramon Codinachs va
realitzar l’obra el 1922(44).
Des dels primers anys de la torneria, es comptava
amb una màquina de vapor, una xemeneia, diversos

coberts, un dipòsit de substàncies perilloses i la nau
principal, de planta baixa i golfa assecador.
La societat INVISA va impulsar un seguit de reformes des de 1948, entre les quals cal destacar unes oficines noves, un menjador obrer i uns retocs a les entrades. El novembre de 1953, es va reformar la porteria
per tal de convetir-la en habitatge. L’any 1956 es feien
un coberts nous en uns terrenys comprats a l’Escola.
Després d’un incendi el 18 de juliol de 1958 i una reparació provisional, el 1965 es va reconstruir la part sinistrada.
Amb el tancament de l’empresa de torneria el 1968,
la fàbrica va quedar semiabandonada. Es va desmantellar tota la maquinària, es va enderrocar la xemeneia i la
màquina de vapor i la ferramenta es van vendre a pes.
Després de celebra-hi una exposició d’artesania i
indústria de Torelló, es va convertir en l’Escola de
Formació Professional. Durant uns quants cursos, la
nau de l’antiga torneria va fer-se servir com a taller
mecànic, taller elèctric i aules. El 1978, però, l’Escola
Rocaprevera va comprar els terrenys i la nau i va convertir la nau en el teatre escolar i els coberts en aules
d’educació infantil.

(44) VERDAGUER, Gerard: "INVISA", Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Torelló, Torelló, 2002.
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Petites torneries
Els petits tallers van haver d’especialitzar-se en la
fabricació d’objectes que no fossin accessoris per a la
indústria tèxtil, perquè no podien competir amb les
grans torneries de la vila. Una part d’aquests tallers va
funcionar amb petits torns de ballesta fins als anys vint,
malgrat que alguns n’havien mecanitzat la producció
uns anys abans. Aquestes torneries petites i mitjanes
omplien els baixos de les cases de Torelló des del segle
XIX.
Els tallers més coneguts eren, per exemple, Can
Pous, que estava especialitzat en la producció de mànecs
de paraigües; Can Ricard i els seus jocs d’escacs, o Can
Pius Vila Soldevila (Can Rosset), amb la seva producció
exclusiva de ninots de Walt Disney. Això no obstant, la
majoria de tallers fabricaven productes tradicionals com
mànecs d’eines i pinzells, boixets...
Un exemple de les torneries familiars era la d’una
branca de la família Bofill, procedent del carrer Nou,
que va dedicar-se a la torneria i a la música. Des de principis del segle XX, als padrons, els Bofill del carrer Nou
hi apareixen com a torners. El treball de la fusta va
començar amb Francesc Bofill Regés i alguns dels seus
descendents van continuar l’ofici; entre altres, els fills
Josep i Pere Bofill Rendé (aquest darrer, però, va canviar l’ofici de torner per la música).
Una bona part d’aquestes empreses de caire familiar
van tancar entre els anys setanta i vuitanta, però algunes
de les que van ser capaces de mecanitzar-se encara funcionen.

placés la banya per la galalita o el zolit. Aquests materials
feien que es poguessin fabricar productes nous amb un
cost menor. La introducció del plàstic va fer desaparèixer aquest sector a principis dels seixanta.
La família de torners de banya més antiga era la família Lastortras. La torneria de banya més important va
ser Cal Rodó, que fabricava boles de billar.

METAL·LÚRGIA
Arran del procés industrialitzador del segle XIX van
aparèixer a Torelló els primer tallers dedicats al treball
del metall com a complement dels sectors tèxtils i de la
torneria. Aquestes empreses van dedicar-se a activitats
molt variades, des de la foneria a la fabricació de maquinària agrícola i industrial, passant per l’estampació i la
bijuteria.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, el sector va transformar-se, en paraules de Santi Molera, “en una potent
indústria de guerra”(45) especialitzat en la fabricació de
bales i carcasses per a bombes. Un cop acabada la guerra, va restablir la producció i va continuar avançant fins
als nostres dies, en què s’ha convertit en “el ram principal de la indústria local”(46), perquè ha superat les crisis econòmiques sense patir-ne cap de pròpia com les
que van afectar els sectors del tèxtil i de la torneria de
fusta.
La major part dels tallers practicaven l’estampació de
diversos metalls com el llautó, l’aram o el ferro, que s’utilitzaven com a complements de la indústria de la torneria.

Torneria de banya
Tal com relata Santi Molera, aquest tipus de torneria
es dedicava a treballar les puntes de les banyes dels animals bovins. Fabricaven productes diversos, però el més
abundant eren els brocals per a les bótes de pell, un producte que des del segle XIX i fins a mitjan XX va distribuir-se per tota la Península. A més, també produïen
rosaris, calçadors, boles de billar, broquets per fumar i
objectes de regal.
El fet que durant la Primera Guerra Mundial les
bótes de pell se substituïssin per cantimplores
metàl·liques va comportar un descens en les vendes dels
brocals, la qual cosa va originar que algun dels torners
canviés la matèria primera amb què treballava i reem-

>> Imatge d'un dels concerts de la Cobla Bofill a la plaça Nova
(extreta de L'Abans. Recull Gràfic de Torelló 1879 - 1965).

(45) MOLERA CLOTA, Santi: L'Abans. Recull Gràfic de Torelló (1879 - 1965), Molins de Rei, Editorial Efadós, S.L., 2001, p. 403.
(46) Op. cit. p. 403.
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Bofill
La família Bofill, que encara avui és propietària del
grup Vemsa, va començar la seva activitat a mitjan segle
XIX. Actualment, la producció s’ha diversificat: una
branca de la família es dedica a la ferreteria (plaça Nova)
i l’altra continua treballant el procés de vitrificació, a
més de controlar un gran grup d’empreses, el grup
Vemsa.
Segons Joan Manuel Bofill, la història del grup
Vemsa fins als anys cinquanta del segle XX es pot dividir en tres etapes: 1857–1910, 1910–1936 i 1936–1950.
En la primera etapa, entre els anys 1857 i 1910, no
es pot parlar d’una empresa, sinó d’un petit obrador.
Fortià Bofill Munt va néixer el 1834, fill de Joan Bofill
Espona i Maria Munt, de Manlleu. El matrimoni va
tenir tretze fills i, casat en segones núpcies, Josep Bofill
Espona encara en va tenir un altre. Dels catorze descendents, només tres nois i dues noies van arribar a l’edat adulta, i Fortià era l’hereu. Tal com feien els artesans
d’aquella època, Joan Bofill treballava a casa, al carrer
Nou, on també vivien —segons dades del padró de
1857— el pare, Francisco Bofill i Roura; la segona esposa, Rosa Regés i Galceran (d’Alella); la filla, Antònia
Pagès Regés; els fills, Joan, Fortià, Francesc, Mariàngela
i Francisca, i el germà, Feliu Bofill Espona.
Fortià Bofill Munt va començar a treballar ajudant el
pare. Però cap als vint anys va emmalaltir i se li va recomanar un canvi d’aires que va portar-lo a Alella, vora del
mar, on va instal·lar-se a casa de la seva segona mare. La
família de Rosa Regés tenia una botiga de ferreteria i
realitzava treballs per les cases. Fortià de seguida va sentir-se atret per aquesta activat i va decidir dedicar-s’hi
professionalment a Torelló, on ningú exercia encara l’ofici de llauner. La casa del carrer Nou, 91 era prou gran
per instal·lar-hi aquesta activitat i així va ser com el 1857
Fortià Bofill —als 23 anys— va començar l’ofici de llauner a Torelló. Fortià Bofill va completar les reparacions
amb la construcció d’estris i atuells, com els cascs per
als armats de la processó, i va convertir-se en un artesà
molt ben considerat.
Mentrestant, la vida industrial de la població vivia
una transformació notable. La riquesa de Torelló deixava de provenir dels artesans tèxtils i torners i la començaven a donar les fàbriques, sobretot les dedicades a la
indústria tèxtil, que s’havien instal·lat al llarg del riu Ter
aprofitant la força del corrent d’aigua per moure la
maquinària. La presència de les indústries va fer decaure l’artesania tèxtil, però va afavorir la torneria, ja que
augmentava la demanda de les peces de fusta que reque-

>> En aquesta casa, els Bofill van començar el seu negoci en el
sector de la metal·lúrgia.

rien les màquines. De mica en mica, aquesta “torneria
tèxtil” va concentrar-se en les fàbriques Pujol i Vidal.
El desgast de les peces de fusta, en ser utilitzades a
les màquines noves, va fer que Fortià Bofill Munt deixés
de ser artesà per convertir-se en torner. Amb uns mitjans rudimentaris va començar a produir les primeres
virolles metàl·liques per aplicar a bobines de fusta de la
indústria tèxtil i allargar-ne la durada. La producció de
virolles va ser tot un èxit, i ben aviat va ser una feina
més important que no pas la llauneria.
El 1877 Bofill Munt es va casar amb Maria Homs
Ferrer, d’Alella. Aquell mateix any va morir el seu pare.
Fortià era aficionat a la música i el 1880, amb els seus
germans Francesc i Joan, va constituir formalment la
Cobla Bofills, a pesar que abans de forma esporàdica els
Bofill i altres músics tocaven amb el nom d’Els Rabents.
L’1 d’agost de 1879, amb l’arribada del ferrocarril a
Torelló, els tres germans —acompanyats d’altres
músics— van fer els honors al ferrocarril tocant des de
dalt del campanar de Sant Feliu.
En les primeres formacions, l’orquestra constava de
contrabaix, violins, flautes, cornetins i fiscorns. El grup
no va esdevenir una cobla fins a principis del segle XX
amb la introducció de la sardana llarga o empordanesa
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en el repertori i els instruments de vent per interpretarla. Per l’orquestra-cobla van passar una gran quantitat
de músics, a més de gairebé tota la família Bofill. Entre
els músics cal destacar Àngel Rusqué, un industrial
metal·lúrgic torellonenc casat amb una de les germanes
Bofill —Emília Bofill Rendé.
El 1881, l’estabilitat del negoci va permetre a Fortià
Bofill comprar-se una casa al carrer del Pont, 11(47). Ell
i la família s’hi van traslladar, i també hi van desplaçar
l’obrador i la botiga. Tres anys més tard, va comprar uns
terrenys de darrere de la casa, on va construir un obrador separat. Va ser el 1890 quan en aquest obrador nou
es va instal·lar una premsa de pont que va permetre la
producció en sèrie: el millor dels avenços.
Pocs anys després, els seus fills Joan (1880) i Camil
(1882) van començar a ajudar el pare en la fabricació de
virolles. El 1903 Camil va decidir abandonar l’obrador
per anar a voltar món, començant per Cuba; de manera
que a l’obrador només va quedar-hi Joan Bofill.
El 1907 es va produir un progrés tècnic molt important, amb la compra d’una màquina a Alemanya, i perquè Fortià Bofill va fer construir una màquina de voragirar i escairar.
Fortià Bofill, el fundador de l’empresa, va morir el
1910. Com que estava malalt, qui portava l’empresa era
Joan Bofill Homs, al qual es pot atribuir l’èxit de l’obrador pel seu caràcter metòdic i ordenat. Amb la mort del
fundador, començava una segona etapa per a l’empresa.
Segons Joan Manuel Bofill, “Ell va ser sempre conscient
de fer un treball auxiliar per a altres indústries més
importants, preocupant-se de resoldre els problemes
tècnics que tenien com ningú més ho hauria sabut
fer.”(48).
Pel que fa a la producció, va centrar-se en les virolles fins al 1914, però les millores, tant en la maquinària
com en el sistema de producció, van fer que l’obrador
estigués preparat per a la diversificació en la producció.
Un temps després va començar la fabricació de casquets
per a bombetes, un producte decisiu per a l’expansió de
l’empresa.
La Primera Guerra Mundial va fer que s’instal·lés a
Barcelona un obrador rudimentari per vitrificar casquets. El propietari era Amado Beneyto i les peces que
vitrificava eren fabricades a l’obrador de Joan Bofill a
Torelló. Després d’un temps de treballar d’aquesta
manera, Joan Bofill va absorbir l’empresa de Barcelona.

(47) Actualment és la casa del carrer del Pont, 19.
(48) VVAA: Tres visions i una història. Grup Vemsa 1857, Sant Adrià del Besòs.
(49) Actualment, Anselm Clavé.
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Camil va tornar a Torelló i el germà li va traspassar
la botiga de ferreteria i l’obrador de llauneria. La desaparició de la botiga dels baixos del carrer del Pont, 19,
va fer que s’hi instal·lessin la selecció, encapsat i expedició dels casquets. El vitrificat i la neteja de les peces es
feia al cobert del carrer Ges d’Avall.
A poc a poc, el taller de Bofill va començar a tenir
competidors, tant a Barcelona com a Torelló (Àngel
Rusqué). Al final de la dècada dels anys vint, a més de
les virolles, també s’hi fabricaven capses i tapes de llautó i alumini. Però Rusqué i Vidal, un altre fabricant de
peces de metall de Torelló, van decantar-se per un altre
tipus de peces, de manera que van deixar de ser una
competència per a l’empresa dels Bofill.
La participació de més socis van fer que se n’instal·lés una fàbrica a Barcelona i, més endavant, una a
Milà (Itàlia), però cap de les dues va funcionar i la fabricació va quedar-se definitivament a Torelló. L’empresa
va continuar amb el nom que ja tenia registrat: Vitri
Electro Metalúrgica.
Durant els anys vint es va ampliar la fàbrica: es van
adquirir dues naus a l’altra banda del carrer Sant Josep,
una de les quals va servir com a magatzem, i l’altra dedicada a la vitrificació i l’abrillantament. El 1930 va comprar la casa del carrer Sant Josep, 10, adquisició que li va
permetre ampliar la nau principal, i a més muntar-hi un
despatx.
L’etapa de més creixement de l’empresa va ser de
1928 a 1936, ja que s’hi va diversificar de forma més
intensa la producció, i s’hi van produir avenços tècnics
importants.
L’esclat de la Guerra Civil va representar l’inici d’una
tercera etapa. Durant el conflicte, l’empresa va ser
col·lectivitzada i va fabricar bales per a fusell màuser: la
Vitri i les empreses de Miquel Vidal i Àngel Rusqué van
esdevenir els tres centres locals de producció de bales
de màuser. La necessitat, però, de fer més casquets i
altres peces per a la vida quotidiana va propiciar que es
construís una altra nau al costat de la de vitrificar.
Un cop acabada la guerra, la fàbrica va continuar
endavant com si no hagués passat res. Joan Bofill Homs
va decidir abandonar la direcció de l’empresa i quedarse a Alella —on havia viscut els anys del conflicte— i va
decidir que els seus fills, Ignasi i Fortià Bofill Torrents,
s’incorporessin a la direcció. El 1939 el despatx es va
traslladar a Barcelona.

Nofre

>> Una de les naus que a la dècada de 1920 la Vitri va comprar
al carrer Sant Josep.

>> Antic taller dels Nofre convertit ara en residència particular.

Els primers cinc anys de postguerra van ser complicats, perquè el mercat interior del país s’havia empobrit.
Tot i això, en aquest moment va començar la fabricació
de petit material elèctric, que va ajudar l’empresa a passar aquests anys. El 1944 Vitri Electro Metalúrgica es va
convertir en una societat anònima: el nom popular ja
havia deixat de ser Can Bofill per esdevenir La Vitri.
La producció augmentava i va ser necessari comprar
terrenys, de manera que el 1947 van comprar l’hort de
Can Subirachs on, entre els anys 1949 i 1950, hi van
traslladar el taller mecànic, les premses manuals, les
premses excèntriques (excepte les més grans) i els torns
d’escairar i roscar.
La primera crisi de demanada important va tenir lloc
el 1949. Afortunadament, aquesta situació va durar poc
i el 1950 es va tornar a la normalitat. En aquest
moment, el nombre de treballadors de la fàbrica superava el centenar, n’hi havia 140.

Plácido Nofre Llebot va néixer l’any 1886 a Peralta
de la Sal, la Llitera (Osca) i va emigrar a Torelló a principis del segle XX. L’any 1909 tenia una rellotgeria al
carrer del Pont, 14. La casa era propietat de Maria
Reverter, una família de notaris hisendats de Torelló.
Durant els primers anys d’estada al poble, segons el
padró de 1911, va viure a la casa del carrer Sant Feliu,
número 6, en qualitat d’hoste de la família Soler-Sanglas.
Els padrons de 1914 i 1920 el situen al carrer del
Pont, 34 i 38 respectivament, on vivia tot sol i exercia de
rellotger. Segons el padró, el 1930 Plácido Nofre estava
casat amb Margarita Reixach Prat, de Torelló, i vivien
amb els seus fills Plácido (1922) i Tomàs (1927) al carrer
del Pont, 34.
Durant aquests anys, la seva posició social va anar
millorant; la rellotgeria havia passat a ser una bijuteria
pròspera, i l’any 1933 això li va permetre fer obres a la
casa-taller de l’eixample de la vila —format pels carrers
Puigdassalit, Anselm Clavé i Collsacabra. La construcció de la casa-quarter dels mossos d’esquadra i la urbanització del carrer Comtes de Lacambra(49), impulsors
de la caserna, va propiciar l’aparició de tallers metal·lúrgics com el de Miquel Vidal o el de Plácido Nofre en
aquest carrer. El projecte per al taller del carrer Anselm
Clavé el va fer l’aparellador Joan Sànchez Graell, el van
edificar els constructors Baraldés-Tornamira el 1933 i
durant els anys següents s’hi van fer força reformes.
En el padró, que data del 30 d’abril de 1936, Plácido
Nofre era argenter per compte propi i s’havia traslladat
al carrer Anselm Clavé, 6, on vivia amb la dona, els tres
fills (el darrer dels quals, Isaac, havia nascut el 1931) i la
sogra, Dolors Prat Badia. El padró de 1940 titlla l’ofici
de Nofre, que continuava vivint a la mateixa casa amb
la seva esposa i els tres fills, d’industrial.
En el padró de 1945 no apareix Tomàs Nofre, però
sí una criada, Carmen Llagostera Mora. I, finalment, en
el padró de 1950, els únics residents de la casa del carrer
Anselm Clavé són el matrimoni format per Plácido
Nofre i Margarita Reixach Prat, el fill petit del matrimoni, Isaac Nofre Reixach, i Carmen Llagostera Mora.
Durant els anys que va durar la Guerra Civil, Nofre
va subministrar plom trefilat per omplir les bales dels
màusers. L’any 1949 va comprar un cobert al número 7
del carrer d’Anselm Clavé, just davant del taller, i hi va
obrir un portal. En aquest solar l’any 1953 va construir
una casa que va projectar Sánchez Graell.
La prosperitat del negoci li va permetre adquirir una
quantitat important de finques a Torelló, entre les quals
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destaquen la casa de la plaça Nova, 3 o la de la plaça
Vella, 1, i costejar les reformes en aquestes propietats i
als tallers. L’any 1961 va muntar un taller al carrer del
Ter, però encara va treballar molt temps al del carrer
Anselm Clavé.
Actualment, els Nofre no continuen l’activitat industrial. La conservació de la fàbrica i del panteó familiar al
cementiri municipal són segurament el millor testimoni
d’aquesta presència.

Dues famílies de metal·lúrgics: els
Rusqué i els Vidal
Ca l’Àngel Rusqué i can Miquel Vidal van començar
com petits tallers que van convertir-se, amb els anys, en
fàbriques d’un cert volum de treball. Es dedicaven a la
fabricació de virolles, que servien com a complement de
les peces produïdes a les torneries de la vall. Les virolles
eren anelles metàl·liques que es col·locaven a les bitlles,
mànecs d’eines, paraigües i pinzells amb l’objectiu d’evitar que la fusta se n’esquerdés. També produïen altres
articles, com ara recipients metàl·lics per a productes
farmacèutics, estoigs i joguines de luxe (tricicles, patinets o cotxets-bressol) que es venien a tota la península. Però durant la Guerra Civil, la col·lectivització va fer
que aquestes dos negocis, juntament amb la Vitri, fossin els tres centres locals de producció de bales de màuser —tot i que també feien ogives de bombes(50).
Els Rusqué. En el padró de 1911 trobem que Àngel
Rusqué Emilio (nascut a Barcelona el 25 de febrer de
1883) vivia des de 1903 a Torelló, al carrer del Pont,
número 31; amb la seva dona, Emília Bofill Rendé, i dos
fills, Francesc Xavier, nascut el 12 de setembre de 1909,
i Àngel. Tenia 27 anys. La seva dona en tenia 29, i els
dos fills, 2 anys l’un i pocs mesos l’altre. En el padró
consta que el seu ofici era “hojalatero”; tres anys més
tard, en el padró de 1914, hi figurava l’ofici de jornaler.
Pels volts de 1920 la família va canviar de domicili i es
va traslladar a la Ronda Pujol. El matrimoni tenia ja tres
fills; el més petit, Carles, havia nascut el 14 de desembre
de 1919.

(50) Part davantera d'un projectil.
(51) Actualment és el número 20.
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>> Ca l'Àngel Rusqué va ser un dels petits tallers metal·lúrgics
que més va prosperar a principis de segle XX.

El 1930, Àngel Rusqué era vidu, i en el padró es
registra amb l’ofici d’industrial. Vivia amb tres fills:
Francesc Xavier, que era mecànic; Carles, que anava a
col·legi, i Maria, nascuda el 12 de maig de 1924, que
també anava a l’escola.
Al padró de 1936, quan Àngel Rusqué ja tenia 53
anys, trobem que treballava de metal·lúrgic per compte
propi amb els fills, Francesc Xavier i Carles, de 27 i 16
anys, respectivament. Maria, que tenia 11 anys, s’ocupava de la casa.
Pel següent padró, de 1940, se sap que la família
Rusqué vivia a la Ronda Pujol, número 7. Les dades són
pràcticament iguals que en l’anterior padró; només varia
l’ofici de Francesc Xavier, que era mecànic en lloc de
metal·lúrgic.
Cinc anys després, Àngel Rusqué vivia amb la seva
filla Maria, que s’havia casat amb Eudald Fabregó

>> La família Vidal va començar a treballar en el sector del metall
després de marxar de La Coromina per instal·lar-se en aquesta
casa.

Borrell, fideuer nascut a Torelló el 17 de febrer de 1917.
Els dos fills no apareixen registrats.
El 1950 la família possiblement vivia en dos habitatges diferents del mateix edifici de la Ronda Pujol,
número 7. En un habitatge vivien Àngel Rusqué i el seu
fill solter, Carles. Als 67 anys, Rusqué encara treballava
i al padró se li atribueix el càrrec d’industrial. El fill era
considerat metal·lúrgic. A l’altre habitatge vivia el matrimoni format per Maria Rusqué i Eudald Fabregó i els
dos fills: Àngel, nascut el 12 de juliol de 1941, i Emili,
del 21 de maig de 1949.

La primera referència a la família Vidal la trobem en
el padró de 1905, i ens la situa en una casa de camp
sense determinar. L’any 1911 la família Vidal ja vivia a
la colònia de la Coromina. El pare, de 44 anys, i el més
gran dels fills, que tenia 20 anys, eren jornalers, suposadament de la fàbrica de la colònia. També Mercedes, de
31 anys, constava en aquest padró com a jornalera.
Miquel, el segon dels fills, que tenia 15 anys, ja treballava —segons aquest padró— com a serraller, i la seva
germana, Rosa, de 9 anys, anava a l’escola.
Tres anys després, tot continuava igual. L’única diferència era que tant Joan Vidal com els fills, Josep i
Miquel, exercien de serrallers. El 1920, la família s’havia
traslladat al carrer Sant Antoni, 2. La germana del
patriarca ja no constava en el registre d’aquesta finca i
Rosa, de 19 anys, feia de modista.
El 1930 Miquel Vidal vivia al carrer Estudis, 16(51)
amb la seva esposa Rosa Bofill Rendé, de 35 anys, germana d’Emília —l’esposa d’Àngel Rusqué Emilio, nascuda a Torelló el 20 d’octubre de 1895—, i els dos fills
del matrimoni: Joan, nascut el 16 d’abril de 1923, i
Carolina, nascuda l’1 d’octubre de 1926. Miquel Vidal
era, segons aquest padró, industrial. Segons el padró de
1945, Joan, de 22 anys, treballava com a metal·lúrgic.
En el padró de 1950, l’edifici estava dividit en tres
habitatges. En un dels pisos vivien Miquel Vidal
Verdaguer, la seva esposa Rosa i Francisca Fernández
Moreno, la minyona —que havia nascut a Almeria el 25
d’abril de 1927. En un altre dels pisos vivia la filla,
Carolina, que s’havia casat amb Alfredo Barnet Alba —
que era metal·lúrgic i havia nascut a Barcelona l’1 de
setembre de 1929. En l’últim dels pisos vivia Joan Vidal,
amb la seva esposa, Maria Ullastre Benito —nascuda a
Torelló el 23 de setembre de 1923—, i un fill, Miquel —
nascut el 18 de setembre de 1949.

Els Vidal. La nit del 29 de juliol de 1895 Miquel Vidal
Verdaguer va néixer a Torelló. La família estava formada pel matrimoni Joan Vidal Rovira (nascut el 31 de
desembre de 1866 a Roda de Ter) i Carolina Verdaguer
(nascuda el 1868 a Gurb), i els fills Josep (nascut a Gurb
el 14 de setembre de 1890), Miquel i Rosa (nascuda a
Torelló el 18 de setembre de 1901). La germana soltera
de Joan Vidal, Mercedes, també filla de Roda de Ter,
vivia amb la família.
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CONCLUSIONS

AGRAÏMENTS

L’objectiu del treball de recerca era resseguir la història de les famílies d’industrials torellonencs que des de
mitjan segle XIX fins al primer terç del segle XX van
viure el naixement, el creixement i la desaparició, en
alguns casos, dels seus negocis. I, paral·lelament, relacionar la situació dels negocis amb els habitatges que
ocupaven. En aquest monogràfic, i per qüestions d’espai, no s’hi ha pogut incloure tot el material i els textos
que formen el treball, de manera que s’ha allunyat de la
vessant més arquitectònica per centrar-se especialment
en l’àmbit econòmic; és a dir, en la pròpia industrialització. Això no obstant, el treball evidencia que es van
aconseguir plenament aquests objectius.
Per elaborar el treball va ser necessari localitzar
aquestes famílies en els documents oficials (especialment els padrons i també el registre fiscal de finques
urbanes) de l’Arxiu municipal, que sortosament no va
ser destruït durant la Guerra Civil ni per efecte de la
inundació de 1940. Amb tot, en alguns casos, les dades
eren confoses. S’han trobat, per exemple, cognoms i
dates de naixement diferents per a una mateixa persona.
També, l’evolució urbanística ha ocasionat que molts
dels noms dels carrers i la numeració de les cases hagin
canviat, fet que ha suposat en alguns moments dificultats per situar cada edifici sobre el plànol. Aquesta realitat fa que les dades recollides es puguin sempre rectificar en cas que sigui necessari, i incorporar-ho al treball, de manera que en el futur tinguem informació
correcta sobre aquest període i àmbits de la història de
Torelló. Qualsevol aportació rigorosa serà benvinguda.
Torelló és, per la seva situació geogràfica i per les
seves dimensions, la capital de la vall del Ges. Va concentrar un gran volum d’indústries, però la tèxtil va ser
la que hi va tenir durant molts anys una xifra més elevada de treballadors i un major nombre d’edificis. Amb
tot, la indústria més típica de la població, i per la qual el
poble és més conegut, és la torneria. Avui el tèxtil, les
grans torneries mecàniques i les petites torneries de
banya han desaparegut, però continuen les empreses del
sector metal·lúrgic, alguna de les quals ha aconseguit
una gran importància dins el sector. A més, algunes torneries petites, malgrat la crisi que viu el sector, continuen treballant en la que va ser l’activitat més característica de la vall.

Voldria donar les gràcies a totes aquelles persones
que han fet possible l’elaboració del treball de recerca,
que és la base d’aquest monogràfic. Primerament i de
manera molt especial, a l’Elisabet Soldevila, ja que sense
la seva ajuda aquest treball mai no s’hauria acabat, i
també perquè m’ha posat en contacte amb persones
enteses en la història de Torelló que han pogut solucionar alguns dels errors que l’estudi contenia.
Gràcies també a en Gerard per l’empenta inicial i pel
favor que va fer-me facilitant-me algunes de les fitxes de
l’inventari del patrimoni arquitectònic de Torelló, que
han estat de gran ajuda per a l’annex. Gràcies a en Joan,
per la seva ajuda a l’Arxiu municipal, on ens vam passar
moltes hores. Gràcies a en Miquel Surinyach, per explicar el procés de creixement que ha experimentat Torelló
al llarg de la història. Gràcies a en Lluís Toneu pel seu
cop de mà en l’apartat de la Guerra Civil i pel monogràfic que va publicar en un programa de la Festa
Major.
Gràcies a la gent del Setmanari Torelló per fer-me un
lloc a la seva taula. Gràcies a en Vicenç Devesa, en
Guillem Rico i un altre cop a l’Elisabet Soldevila, pels
retocs formals i la composició de la portada. Gràcies als
amics que han passat hores lliures acompanyant-me
pels carrers de Torelló, Manlleu i Barcelona per fer les
fotografies necessàries per dotar el treball d’un bon
suport gràfic. Finalment, voldria agrair el suport de les
persones del meu entorn que, sense fer gaire pel meu
treball, han fet molt per mi; perquè en molts casos una
paraula amable és la millor ajuda.
Vull també fer un especial esment a les persones que
m’han ajudat a adaptar el treball a les necessitats del
monogràfic: Elisabet Soldevila, Lluís Toneu, Santi
Molera, Gerard Verdaguer, Fina Badia. I a totes aquelles
persones que m’han ajudat perquè les dades fossin al
màxim d’acurades possible.
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