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Enguany, fa 125 anys que a Parets perprimera vegada es podia escoltar el xiulet deltren al seu pas pel nostre terme municipal, toti que l'estació quedava lluny del nucli urbà.Eren aquelles màquines de vapor que accio-naven la locomotora del tren i arrastraven elsvagons. A banda dels responsables de l’esta-ció, dues persones més vetllaven pel bon fun-cionament d'aquest mitjà de transport durantla marxa: el maquinista i el fogoner. El primerera el responsable de controlar la locomotorai el seu conjunt i el segon s’ocupava del foc, lapressió i l'aigua. 
L'arribada del tren es produeix en unmoment històric en que existia una industria-lització creixent que necessitava d’infraes-tructures, ja fos per terra –per mitjà de carre-teres o per tren- o bé per transport marítim.Encara que avui en dia sembla una paradoxa,la impulsora i la qual va finançar tota aques-ta gran infraestructura ferroviària fou la bur-gesia industrial catalana. Els poders públicsde l'Estat no es varen fer càrrec de la grandespesa que suposava aquesta nova apostade futur, tan necessària per la viabilitat de laindústria catalana.
El nostre poble, l'any 1886, ja tenia unaindústria tèxtil en la qual els embarrats icorretges que feien moure els telers funciona-ven per mitjà de l'energia que subministravala màquina de vapor. Aquesta fàbrica, comtots sabem, era la Linera que s'havia instal·lata casa nostra, i des del setembre de l'any 1880,havia començat a posar-se en marxa. La facto-ria necessitava un mitjà de transport per ferarribar la matèria primera i poder treure almercat els seus productes acabats. No cal dirque, amb la arribada del tren, els problemeslogístics de l’empresa es varen solucionarforça. 
El pas del tren i l’estació de Parets hanestat vitals pel creixement de la població. Peruna banda pel fet esmentat anteriorment dela industrialització, ja que el tren tambécomunicava amb les mines de carbó del

Ripollès que nodrien de matèria primera laindústria del poble, i alhora permetien circu-lar les mercaderies fins al port de Barcelona.Per l’altra, per facilitar la comunicació ambFrança per un costat i amb Tarragona per l’al-tra per mitjà del camí de ferro. Més tard, apartir de la segona meitat dels anys vint delsegle passat, aquestes bones comunicacionsamb la capital catalana varen permetre feruna nova urbanització modèlica a Catalunya,l'actual Eixample de Parets.
Encara resten en peu dos elements queformen part del nostre patrimoni local, d'a-quell llegat de l'inici del tren a casa nostra:l'estació i el pont de ferro que travessa el riuTenes. Es creu que aquest petit viaductemetàl·lic, com d'altres de la línia de tren deBarcelona a Puigcerdà, podria haver estat dis-senyat per la factoria Eiffel. Un element moltbonic d'aquella època, que malauradamentva desaparèixer de l'estació, va ser una placade ferro forjat on hi havien les inscripcions deles coordenades de l'altitud, la latitud i la lon-gitud que indicaven la ubicació geogràficadel nostre poble. Des d'aquesta editorial sug-gerim a les autoritats locals la idea de posaruna placa commemorativa dels 125 anys del'arribada del tren a casa nostra i, alhora, feruna rèplica d'aquella indicació geogràfica. 
Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a col·laborar en la nostra i la vostra  revis-ta. Qui vulgui fer la seva aportació pot con-tactar amb nosaltres a parietes@gmail.com
Com a novetat informar-vos que dis-posem de la nova web www.parietes.com onhi podreu trobar totes les revistes editades imés informació de la nostra entitat.

Som uns quants i volem ser molts més!

EDITORIAL



Des de la tardor de 1936, el nou governd’unitat de la Generalitat va intentar contro-lar la revolució a Catalunya que va esclatararran del cop militar feixista el 18 de juliol de1936. Les empreses col·lectivitzades es vanregular a través d'un decret de col·lectivitza-cions i es van crear consells generals d'indús-tria per organitzar la producció. 

La Generalitat també va intentar reas-sumir l’ordre públic a través de la Junta deSeguretat Interior de Catalunya. Així mateix,va organitzar nous ajuntaments, va militarit-zar les milícies i va instituir tribunals popu-lars. En el marc d’aquest procés es van pro-duir els fets de maig de 1937, centrats sobre-tot quan la Generalitat va intentar recuperarla Telefònica, sota el control dels anarcosindi-calistes. Aleshores, la CNT i el POUM, quedonaven preeminència a la revolució, es vanenfrontar amb la Generalitat, que tenia elsuport del PSUC i Esquerra Republicana, par-tidaris de donar prioritat a la guerra. 

Durant tres dies, a Barcelona hi vahaver enfrontaments armats i persecucions,fins que l'enviament de reforços per part delgovern va fer cedir CNT i POUM. Això va seraprofitat perquè molts ciutadans, majoritària-ment petits propietaris, empresaris o comer-ciants es queixessin d’expropiacions que esvan succeir els primers mesos de la guerra, ja

fos per necessitats de guerra, per la col·lecti-vització, en el marc de la revolució anarcosin-dicalista que no va poder ser. Es va voler pas-sar comptes de totes aquestes incautacionsrevolucionàries.
Parets del Vallès també es va veureimplicat en aquesta situació com es demostraamb uns documents localitzats a l’ArxiuJudicial de Granollers i que es troben al’Arxiu Comarcal el Vallès Oriental. El 30 dejuliol de 1937, Francesca Esteve Guitet decla-rava davant del jutge de Granollers que el seupare, Josep Esteve, va ser durant molts anysadministrador de la finca de Can Romeu de
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Parets, que en aquells moments era propietatde Joan Farnés, advocat veí de Barcelona.Josep Esteve havia fugit de Can Romeu perpor a la revolució.

Segons Francesca Esteve, el 7 denovembre de 1936 es van presentar a CanRomeu membres del Comitè Revolucionaride Parets, bàsicament de la Col·lectivitat dePagesos. Eren en Jaume Massagué ‘Tito’, PereXicota ‘Tarildo’, Antoni Farrés ‘el Sastre’ iFrancisco Segura ‘el Conde’. Francesca Estevedeclarava que “le quitaron la administraciónde la finca y se incautaron de 125 balas depaja, 75 balas de cebada, 15 cuarteras de rega-dio y 13 de secano plantadas de remolachas;doce vacas lecheras raza holandesa, diez deellas muy gordas, y dos terneras preñadas;un toro que sabe que lo mataron y pesó 196kilos; un caballo de cuatro años que costó decompra 2.000 pesetas según recibo que tie-nen; un carro grande con todas las guarnicio-nes; un arado para labrar; 35 cargas de vinorancio de 10 o 12 años”. 

A més tots aquest productes, eines ibestiar havien estat comprades a mitges ambel també paretà Casimiro Pou Pruns. Cal teniren compte que Josep Esteve era també pro-

pietari de la finca de Ca n’Oms, tal com asse-gurava la seva filla a la declaració. Ca n’Omstambé va ser confiscada juntament amb mésd’una vintena de vaques, toros i vedells.Aquesta finca era administrada conjunta-ment amb Joan Parera Calzada. Val a dir que,tal com reconeixia la mateixa FrancescaEsteve, el Comitè va respectar la meitat de lespropietats i animals que duia Casimiro Pousigual que a Parera pel que fa a Ca n’Oms. 
A Can Romeu hi van anar refugiatsd’altres zones d’Espanya i a Ca n’Oms hi vantraslladar totes les vaques que requisaven delterme municipal de Parets del Vallès. Tambées van confiscar de diverses eines i bestiar dela Granja Marineta, propietat de MiquelBosch Calderó de Barcelona, d’onze vaques, ide les granges Molí de Vent –actualment un

Ca n’Oms l’any 1979



restaurant i que en aquells temps cultivavaJosep Parera- i Can Moragas, propietat deDolors Pañella Corrons, resident a Barcelona.Ventura Palou Pineda, masover de CanMoragas de Parets, declarava que també livan confiscar “siete vacas que daban leche ycuatro terneras, junto con un caballo de seisaños, la arada de ruedas, las guarniciones y elcarro de trabuco y se lo llevaron a laColectividad del Campo”. 
La Col·lectivitat de Pagesos de Paretsestava encapçalada per Jaume MassaguéGallart com a president, el sots-presidentJoan Carreras, el secretari Pere Pera, el comp-tador Manuel Llerdà, el caixer Antoni FarréGorina i els vocals Pere Xicota, Jaume Planasi Isidre Brunés.
Qui va ser alcalde de Parets i poste-riorment afusellat al Camp de la Bota per partdel nou govern franquista, Amadeu Pagès,assegurava davant el jutge el juliol de 1937que les vaques eren requisades perquè gentd’altres comitès, com el de Granollers o inclúsel de Montcada no se les emportés i per aixòes va crear aquesta col·lectivitat de pagesos.Pagès, que era de professió tintorer i vivia alcarrer Pau Iglesias 13 de Parets, exercia enaquells moments d’alcalde.
Durant aquells primers mesos de laguerra, sobretot fins a octubre de 1936, es vaproduir un gran desgavell ja que apareixienmilicians que en nom d’algun comitè s’em-portava una quantitat determinada de bestiaro eines i  es multava a persones de tendènciaconservadora o partidaris del cop d’estatfranquista. 
Algunes vegades aquestes requises novenien de cap Comitè sinó que eren vulgarslladres que es volien aprofitar de la situació.El que sí és cert és que Parets, com moltsaltres pobles de la comarca, va estar durantaquells mesos sota la influència del ComitèRevolucionari Antifeixista de Granollers, elmés poderós de la comarca que es va encarre-

gar de coordinar aquesta revolució. 
El judici va acabar retornant les fin-ques als seus propietaris, com es pot compro-var en el cas de Can Moragas. El president dela Col·lectivitat, Jaume Massaguer, no vavoler acceptar aquesta decisió del jutge deGranollers. Un exemple més que el ‘somni’revolucionari s’havia esvaït.

Carles Font i Cladellas
Periodista i historiador



La Tintorería Franco-Española, pro-pietat de Josep Maria Abel, es va fundar aParets del Vallès el 1922. Segons la historia-dora Maria Àngels Massaguer, al seu llibresobre la República i la Guerra Civil al poble,la fàbrica es va ubicar a Can Berenguer.Sembla que, anys enrere, la família  havia tin-gut experiència en el sector ja que, l’any 1940,Joaquín Abel, fill del propietari, afirmava enuna declaració al tribunal franquista que feiamés de 40 anys que es dedicava a la tintore-ria.
El 1931 l’empresa donava feina a 75treballadors, 50 homes i 25 dones. Segons M.Àngels Massaguer la factoria es dedicavaexclusivament al tenyit de mitjons i mitges decotó i sedalina en diversos colors, tot i que elcolor estrella de la firma era el negre oxidat,del qual en tenien l’exclusiva a Catalunya talcom li ho explicaren Joan Font Guasch iMercè Serra Elias, antics treballadors de l’em-presa.

Durant la Guerra Civil la fàbri-ca també va quedar col·lectivitzada. La infor-mació dels treballadors que hi havia i de comva funcionar aquesta indústria entre el 1936 iel 1939, es pot comprovar al judici que van ferles autoritats franquistes l’any 1940 a LuisÁlvarez Onoro, que durant el conflicte bèl·lics’encarregà de l’empresa.
En un primer moment, la TintoreríaFranco-Española va ser col·lectivitzada peròdesprés es va transformar en indústria deguerra. Fou col·lectivitzada per la UGT i laCNT, però foren els anarcosindicalistes quidominaren completament l’empresa. Abansde l’esclat de la guerra, el director d’aquestafàbrica era Pere Molins, nascut el 1908 aParets. Va continuar ocupant aquest càrrecfins al setembre de 1936, data en la qual LuisÁlvarez ocupà aquest càrrec. Álvarez ja eraun treballador de la fàbrica des d’abans de laguerra i, segons els propietaris de laTintoreria, havia “promovido huelgas”.

LA COL·LECTIVITZACIÓ DE LA TINTORERIA
FRANCO-ESPAÑOLA 1936-1939

Treballadors i treballadores de la Tintorería Franco-Española
durant la Guerra Civil Española (1936-1939)



Luis Álvarez, nascut el 1901 a Sariñena(Osca), residia a Mollet des de mitjans delsegle XX. Durant els primers mesos de l’inicide la guerra, l’empresa fou col·lectivitzadamantenint la major part dels treballadors isobretot de les treballadores, que eren les quepredominaven pel que fa al nombre. Abansde la guerra, els treballadors rebien un jornalsetmanal d’aproximadament 60 pessetes iamb la col·lectivització van passar a 70 pesse-tes. En col·lectivitzar-se, el Comitè d’empresava passar a ser nomenat, teòricament, pelstreballadors de la fàbrica, reunits en unaassemblea general. Però amb el pas delsmesos, el canvi de govern a la Generalitat i lesnecessitats bèl·liques, la fàbrica es va conver-tir en una indústria de guerra. L’agost de 1938, Álvarez, com a direc-tor de l’empresa, Francesc BagariasSanvicens, membre del consell d’empresa i

Joan Carreras Montpart, un altre dels capsdel consell, van tenir una assemblea amb elstreballadors. Per causa de les exigènciesgovernamentals van haver de convertir-la enindústria de guerra i van esdevenir, segonsdeclarà Álvarez al seu judici, simples obrers ala fàbrica, aleshores controlada pel Govern

estatal. Álvarez declarava que no hi va havercap indemnització. L’acord es va signar el 16d’agost de 1938, ja cap al finals de la GuerraCivil. Álvarez passà de cap del comitè d’em-presa a delegat de la Generalitat i va cedirvoluntàriament l’empresa per a indústries deguerra. Concretament s’hi fabricava pólvora iexplosius diversos.
La  fàbrica, segons els seus propietaris,va quedar destrossada. Josep Maria Abel,propietari de la fàbrica juntament amb elsseus fills Josep Antoni i Joaquim, feren res-ponsable a Álvarez de «la destrucción y dete-rioro de toda la instalación». Els dos fills delpropietari van passar a l’Espanya Nacional ivan servir a l’exèrcit franquista. Josep Antoniva morir al front amb el Terç de NostraSenyora de Montserrat, d’ideologia carlina.
S’acusà Álvarez de vendre mobles icanonades de l’empresa per valor de 670 pes-setes a un drapaire. El treballador va indicarperò, que ho va vendre obligat per laGeneralitat per pagar els jornals que esdevien als treballadors. Pel que fa al fet queles màquines estiguessin espatllades al finalde la guerra, Álvarez ho atribuïa als mecànicsque van arribar de fora. Al seu domicili li vantrobar una fotografia on apareixia a la fàbricaamb altres treballadors saludant amb el punyenlaire. Li van imposar sis anys de presó.
Qui eren els treballadors de laTintorería Franco Española durant la guerra?En data 10 d’agost de 1938 hi treballaven:Luis Álvarez Anoro, de 40 anys, nascut aSariñena, casat i resident a Mollet.  Feia 12anys que treballava a l’empresa. Estava afiliata la CNT.Francesc Bagarias Sanvicens, de 56 anys, deParets i amb 15 anys de servei. Afiliat a laCNT.Joan Carreras Montpart, de 56 anys, nascut iresident a Parets amb 15 anys a la fàbrica i afi-liat a la CNT.Un home de cognoms Serra Vila, de 43 anys,de Parets, casat. 7 anys treballant a la fàbricai afiliat a la CNT.

En Luís Álvarez Anoro, director de l’empresa 
col·lectivitzada durant la Guerra Civil



Joan Xicola Vila, de 38 anys, natural i veí deParets, casat i amb 15 anys al servei. Afiliat ala CNT.Un altre persona amb cognoms FàbregasPadrós, nascut a Castellterçol, 52 anys, casat iveí de Parets. 14 anys de serveis i afiliat a laCNT.Vicente Andrés Garcés, de 48 anys, del’Alcora (Castelló), casat i veí de Parets amb15 anys de treball i de la CNT.Un xicot que es deia de cognoms MadridMartí, de 15 anys, nascut a Parets i 1 any tre-ballant a la fàbrica. De la CNT.

El seu pare es deia Madrid Mora, de 43 anysde Baena (Còrdova), casat, veí de Parets, 16anys de servei a l’empresa i de la CNT.Ramon Font Carreras, de 41 anys, originaride Manresa i veí de Granollers, amb 2 anysde treball. De la CNT.Salvador Monleón Villanueva, de 28 anys, deMontmeló i veí de Mollet. 8 anys de servei ide la CNT.Antonio Caballero Valles. 15 anys, deRibarroja d’Ebre, 2 anys treballant i de laUGT.

Esteve Font Rocabayere, de 43 anys, de Paretsi 16 anys de treball. De la CNT.Joan Codina Piferrer. De 16 anys, de Parets, 2anys treballant i de la UGT.Joan Costa Perajoan. De 36 anys, de Badalonai resident a Mollet. 6 anys treballant i de laCNT.Maria Montpart Fontcuberta, de 31 anys,casada de Parets, 16 anys treballant i de laCNT.Francisca Roca Parera, de 28 anys. Era deMollet, estava casada i des dels 15 anys hi tre-ballava. Estava afiliada a la CNT.

Dolors Roca Parera, de 31 anys. Era ja vídua,natural de Mollet i veïna de Parets del Vallès.Des dels 25 anys ja hi treballava. Estava afilia-da a la CNT.Justa Hernández Aguirre, natural de Libros(Terol). Tenia 22 anys, resident a Mollet i desdels 16 que hi treballava. Estava afiliada a laCNT.María Guijarro García. Natural de Lorca(Múrcia), de 21 anys, veïna de Mollet i feia 5anys que estava treballant. Afiliada a la CNT.Teresa Anfruns Duran, de 27 anys i veïna de

Estat de la fàbrica en finalitzar la Guerra Civil



Parets. Feia 11 anys que hi treballava. Estava afi-liada a la CNT.Francisca Gorina Manils. De 24 anys, soltera inatural i veïna de Parets. Feia 9 anys que hi tre-ballava. Estava afiliada a la CNT.Raimunda Carreras Armadans, de 20 anys, sol-tera, natural de Parets del Vallès i amb 6 anys devinculació a la fàbrica. De la CNT.Cristina Puig Puig, de 24 anys, soltera. Naturalde Barcelona i veïna de Montmeló. 7 anys ocu-pant un lloc de feina en aquella fàbrica. Afiliadaa la CNT.Lucía Pérez Muñoz, de 23 anys, natural d’Águi-las (Múrcia). Soltera i veïna de Mollet. Feia 7anys que hi treballava. Estava afiliada a la CNT.Rosa Xicota Molins, de 27 anys, casada.Nascuda i resident a Parets. Feia 14 anys quetreballava. Estava afiliada a la CNT.Mercedes Serra Elias, de 24 anys, natural deParets del Vallès. Casada. Feia 11 anys que hitreballava. Era de la CNT.Francisca Vila Carreras, de 18 anys, natural iveïna de Parets. Casada i amb 11 anys de servei.Afiliada a la CNT.Margarita Vilarrasa Pera. De 19 anys, soltera.Nascuda i resident a Montmeló. Feia 6 anys quehi treballava i estava afiliada a la CNT.Francisca Fontcuberta Butjosa. De 20 anys, solte-ra, natural i veïna de Montmeló. 6 anys de ser-vei i afiliada a la CNT.Rosa Vilarrasa Basara, de 21 anys, soltera.Natural i veïna de Parets. 7 anys d’experiència ala feina i afiliada a la CNT.Dolors Caralt Bonvila, de 23 anys, soltera, natu-ral i veïna de Montmeló. 6 anys treballant i afi-liada a la CNT.Isabel Alarcón Mula. De 20 anys, soltera i nascu-da a Mazarrón (Múrcia). Resident a Mollet. 7anys de servei i afiliada a la CNT.Montserrat Ventura Palau. De 28 anys, casada,natural i veïna de Parets amb 13 anys de servei.De la CNT.Victòria Espinasa Carreras, de 22 anys, soltera,natural i veïna de Parets. 9 anys de servei a l’em-presa i de la CNT.Una dona amb cognoms Tintó Rovira, de 26anys, vídua, natural de Montmeló i veïna deParets. 12 anys de servei i afiliada a la CNT.

Una dona de cognoms Montusell Vilarrasa, de23 anys, de Mollet i veïna d’aquest mateix muni-cipi. 6 anys treballant a la fàbrica i afiliada a laCNT.
S’observa que hi havia el que avui endiríem persones menors d’edat treballant.  
Durant la guerra, tots els treballadorsestaven obligats a sindicar-se i, en aquest cas,tots ho van fer a la CNT. Hi havia un majornúmero de dones, tot i que els càrrecs rellevantsels ocupaven els homes. Destaca que la majoriadels obrers i obreres ja feia anys que hi treballa-ven en aquesta fàbrica de tints. Un exemple decol•lectivització i d’indústria de guerra a Paretsdel Vallès durant el conflicte bèl•lic entre 1936 i1939.

Carles Font i Cladellas
Periodista i historiador
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125 ANYS DE L’ARRIBADA DEL TREN

LA LÍNIA DE FERROCARRIL DE 
SANT MARTI DE PROVENÇALS 
A LLERONA : 1886-2011

Ara fa 125 anys fou, segurament, elprimer cop que a la nostra vila, Parets delVallès, se sentiren per primer cop les famosesparaules ‘passatgers al tren’. Era concreta-ment el 10 d’abril de 1886, però al darrera d’a-questa data hi ha un història mundial i local.
L’any 1705 Thomas Newcom i JohnCawley aconseguien construir la primeramàquina de vapor, però no és fins l’any 1769que James Watt la va patentar.
El 27 de setembre de 1825 s’inaugurala primera línia de ferrocarril que es va cons-truir entre Stockton i Darlmgmt, a la GranBretanya.
La primera línia de l’Estat espanyol esva construir a Cuba, tenia 28 Km de longitudi la va fer en Miquel Biada i Bunyol, deMataró, l’any 1837. Més tard, el 28 d’octubrede 1848, s’inaugura la primera línia de lapenínsula entre Barcelona i Mataró, també lava fer en Miquel Biada i Bunyol, gran promo-tor d’aquest projecte i gran emprenedor.
El 3 de març de 1862 s’inaugura la líniade Barcelona a Girona. Entra en servei el noutram entre Barcelona i Montcada i Reixac, quepermet a la Companyia del Ferrocarril deSaragossa a Barcelona deixar d’utilitzar eltram Granollers –Barcelona que explotava laCompanyia dels Camins de Ferro deBarcelona a Granollers, i que l’obligava apagar un peatge.
El 14 de març de 1876 s’inaugura lalínia entre Granollers i Vic, sense que enaquest tram hi hagi parada a Parets delVallès.
Posteriorment, el 10 d’abril del 1883,s’inaugura una línia entre l’estació de lesFranqueses del Vallès (Llerona) i l’estació de

Granollers (que actualment anomenem esta-ció de França) per donar servei de les minesde Toralles actualment en desús. La líniaentre Sant Martí de Provençals, -aleshoresvila independent de Barcelona- i Llerona per-metia comunicar directament les poblacionsde Sant Joan de les Abadesses i Barcelona. Lalínia, inicialment, sortia de l’estació de SantAndreu del Palomar, mentre es construïa l’es-tació de Sant Martí de Provençals en unsterrenys del triangle delimitat pels carrers deMarina, avinguda de la Diagonal i avingudade les Corts Catalanes. Es va decidir que sor-tiria de San Martí de Provençals, perquè elmunicipi de Barcelona considerava que jatenia suficients terminals ferroviàries i decli-nà tenir-ne un altre en el seu terme munici-pal. Es va fer per no pagar el peatge a laCompanyia de Ferrocarrils de Tarragona aBarcelona i França (TBF), que abans s’anome-nava Camins de Ferro de Barcelona a Françaper Figueres (BFF). 
Obres:

El diari La Vanguardia, a l’edició del 5de març de 1884, fa referència en un article ala línia de Sant Martí de Provençals a Llerona:«La Junta General de Accionistas de laSociedad Catalana General de Crédito secompromete a mejorar los resultados, en elfuturo, atendida la participación que laSociedad tiene en obras de verdadera impor-tancia, tales como la vía férrea de San Martínde Provensals a Llerona, en cuyo punto ha deempalmar con la de San Juan de lasAbadesas.»
La Vanguardia del diumenge 3 degener de 1886, ja comentava que el dia 15 delmateix mes es podria dur a terme la inaugu-ració del ferrocarril de Sant Martí deProvençals a Llerona, perquè ja estaven moltavançades les operacions preliminars de l’ex-plotació:
«La nueva vía comprende las siguien-tes estaciones: Las Franquesas (Llerona),



punto de enlace con la línea de San Juan, conramal de comunicación con la de Francia;Granollers, de primera clase, depósito decarruajes y cochera para cuatro locomotoras,grandes depósitos de agua, plato giratorio demucha capacidad y demás accesorios; Parets;Mollet, con ramal de enlace para la vía férreade Caldas de Montbuy (El Calderí) y otropara la de Francia; Mas Rampiño (Montcada)y provisionalmente la del Norte de estaCapital.
Quedan ya atendidos todos los raílesde la vía, no faltando sino nivelar y rellenarde balastro un pequeño trecho (menos de unquilómetro) desde el puente del Congosthasta Las Franquesas. Relativamente el itine-rario sometido a la aprobación superior, díce-se que los trenes darán grandes facilidades alpúblico, habiéndolos para todos los gustos,así para los que deseen llegar temprano a estacapital, como para los que no tengan necesi-dad de madrugar.
El primero procedente de Vich, llegaráa esta capital a las ocho, o sea próximamentea la misma hora que el de la línea del interiorde Francia; otro, nacido de la tarde, y otro alas seis y media, es decir con tiempo suficien-te para que los pasajeros que así lo deseenpuedan asistir a cualquier teatro.Las horas de partida de esta ciudadserán: las 2 y las 10 o las 12 de la mañana, ylas 2 y ½ y las 5 de la tarde.
Con estos trenes se combinaran los dela línea de Caldas de Montbuy (El Calderí),que problamente serán tres ascendentes eigual número de descendentes, todos ellosdispuestos de modo que los pasajeros hayande perder el menor tiempo en el camino. 
Coincidirá con el ferrocarril de Lleronaa San Martín de Provensals la supresión com-pleta de la estación de Palausolitar del tren deCaldas (El Calderí), que será sustituida porun apeadero igual a los de Gallechs y deSanta Perpetua de Moguda.»

La Vanguardia del 5 de febrer de 1886,ja dona per acabes les obres del ferrocarril:
«Han quedado terminadas las obrasde construcción del ferrocarril de San Martínde Provensals a Llerona, estando dispuestaslas estaciones, nombrado y distribuido el per-sonal de servicio y adoptadas todas las dispo-siciones para que pueda funcionar y entre-garse a la explotación aquella nueva líneaférrea.
Según rumores, que no parecen desti-tuidos de fundamento, es posible que a pesardel celo y actividad que están desplegando,así la Gerencia, como la Junta de Gobierno deaquella importante vía, se retarde algunosdías la apertura del servicio público en ella,por falta de algún trámite legal como es laindispensable autorización previa que paraello ha de otorgar el Ministerio Fomento.»

Inauguració:
Per fi arribà el moment desitjat de lainauguració tal com queda reflectit a LaVanguardia del dia 13 d’abril de 1886:«Vencidas las dificultades que se opo-nían a la apertura de la nueva línea férrea deSan Martín de Provensals a Llerona, verificó-se anteayer (10-04-1886), como saben nuestrolectores, la inauguración de esta línea.A las nueve y 52 minutos de la maña-

Estació del Nord (Ferrocarrils del Nord)



na (meridiano de Madrid) salieron de la esta-ción del Norte, en tren exprés, los individuosde los Consejos de Administración del ferro-carril y minas de San Juan de las Abadesas yde la Sociedad Catalana de Crédito, variosingenieros, entre ellos el director de laMaquinista Terrestre y Marítima don José M.Cornet y Mas, representantes de la prensa deBarcelona y San Martín y otras varias perso-nas.

Puede decirse que la línea arrancadesde San Andrés del Palomar, en cuya villase separa de la línea del Norte, para seguirlaparalelamente hasta Moncada. Es extraordi-nario el movimiento de trenes que se notaentre esta población y Barcelona; apenas tras-curren cinco minutos sin que se vea circularalgún tren de las líneas del Norte, Francia(interior) y San Juan, por hallarse emplazasestas vías a muy corta distancia una de otra, yseguir todas ellas una vía paralela.
La primera estación que saliendo deBarcelona se encuentra en la nueva vía férrea,es la de Moncada-Ripollet. (En Moncada sóloexiste un apeadero.) Siguen después la de

Mollet, Parets, Granollers-Canovellas y LasFranquesas (Llerona). En este punto empal-ma con la de Vich y San Juan de las Abadesas.El trayecto que recorre el nuevo ferrocarriltiene una extensión de 32 kilómetros. El pai-saje es muy variado y pintoresco, sin ser sen-siblemente accidentado. A uno y otro lado dela línea, se ven campos admirablemente culti-vados, que más bien parecen jardines que tie-rras de labor.

Cruzan la vía varios riachuelos, entreellos el Tenas, que tiene su origen en las pin-torescas montañas de San Miguel del Fay y elCongost. Regularmente circula por sus cau-ces escasa cantidad de agua; pero las aveni-das que suelen tener cuando llueve en abun-dancia en las regiones donde nacen, motivanque los lechos de los citados riachuelos seande una anchura considerable, por cuya causahan debido colocarse en tales sitios puentesque por su importancia son dignos de men-ción.
El del Tenas, de 130 metros de longi-tud, hállase dividido en cinco tramos, cuyascolumnas, cubiertas de planchas de hierro,

Pas de Montcada (aprox. 1860)



están embutidas de hormigón. Este puente,como todos, es muy sólido y presenta bonitaperspectiva.
El de Congost tiene 200 metros de lon-gitud y siete tramos, siendo su construcciónigual al del Tenas. El puente del Congost es elmás importante de la línea y en el orden delongitud el segundo de Cataluña.
Además, existen los puentes deRipollet, de 100 metros y tres tramos; el dePoliñá, de 32 metros y un solo tramo, y el deCaldas, de 70 metros y tres tramos.
Todos ellos son de un mismo sistema yestán construidos en los talleres de la acredi-tada fundición “La Maquinista Terrestre yMarítima”.
El tren oficial, que se había detenidoen varios puntos al objeto de que pudiesenexaminarse los trabajos, llego á la Garriga álas doce y media. En esta población se apea-ron los invitados, pasando al establecimientobalneario de Blancafort—uno de los mejoresde Cataluña—en uno de cuyos espaciosossalones se sirvió un espléndido almuerzo.
Como de costumbre, al destaparse elChampagne pronunciáronse los correspon-dientes brindis, iniciándolos el Sr. Maciá yBonaplata en nombre de las Compañías deSan Juan y Catalana General de Crédito. Diólas gracias a los ingenieros directores de lasobras, a la Maquinista Terrestre y Marítima, ala prensa y a cuentas personas habían contri-buido a la construcción de la vía. Dijo que elacto que se estaba celebrando representaba lasegunda etapa del ferrocarril de San Juan delas Abadesas. Recuérdese—añadió—estafecha, pues ella indica que no está lejano eldía que llegará a Francia pasando porPuigcerdá (22-10-1922).
Después del Sr. Maciá brindaron losseñores Canadell, que dedico un sentidorecuerdo a la memoria de Don Juan Prat y

Sancho; el jefe de la Inspección administrati-va de la línea; don José M. Cornet y Mas,director de la Maquinista Terrestre yMarítima; el señor Cornet y Mas, en nombrede la prensa; el señor Vicéns, representantede El Progreso; don Manuel Angelón, secre-tario de la Sociedad Catalana General deCrédito, y finalmente don Francisco de P.Roqué, secretario del ferrocarril de San Juande las Abadesas.
Terminado el banquete, dirigiéndoseun telegrama suscrito por los señores Maciá yBonaplata, Juncadella y Ginebra, a los seño-res ministros de Fomento, Balaguer,Ferratges y Borrell, felicitándoles por elapoyo que han prestado a la nueva línea.
Poco después, en el mismo tren quelos había conducido, regresaron los expedi-cionarios a Barcelona, satisfechos de queCataluña cuente con una línea férrea más,que viene a aumentar la riqueza de esta yatan rica región.»

Primers horaris:
Segons La Vanguardia del dia 7 demaig de 1886, els primers horaris de la líniade Ferrocarril y Minas de San Juan de lasAbadesas van ser els següents:
«De San Martín de Provensals(Barcelona) para San Juan, á las (a) 6-50 y 11-18 mañana (a) 2-07 tarde. Para Vich 5-15tarde. De Vich para San Martín deProvensals (Barcelona), a las (a) 4 de la maña-na. De San Juan para San Martín deProvensals (Barcelona), á las (a) 5-10 y 7mañana (a) 1-15 tarde.
Los trenes señalados (a) estarán encombinación con otros entre la estación deGranollers, común á las líneas de Tarragona aBarcelona y Francia y las Franquesas-Llerona.



Los relojes de esta línea se arreglarancon el Meridiano de Madrid. »

L’any 1887, un any després de la inau-guració de la línia de Sant Martí deProvençals a Llerona, la companyiaFerrocarril i Mines de Sant Joan de lesAbadesses fa fallida i queda absorbida per laCompanyia de Ferrocarrils del Nord.
La línia de tren Sant Martí deProvençals-Granollers no era la primera líniaque passava per Parets del Vallès. El 23 dejuliol de 1854, 32 anys abans, es va construiren l’extrem sud del terme municipal el pas dela línia de Barcelona a Granollers, prop de lacasa del Trench.
Fins al 1922 no s’acaba la totalitat de lalínia. És amb la construcció del tram Ripoll-Puigcerdà que s’assoleix tot el traçat.
L’any 1928 s’electrifica la línia quealeshores ja depenia de Ferrocarrils del Nord.L’any 1980 deixen de circular trens entreRipoll i Sant Joan de les Abadesses i la línia estanca definitivament l’any 1985.

Estacions:
Punt Quilomètric- Estació:
0 - Barcelona - Sant Martí de Provençals2 - Sant Joan – Núm.2 ‘Torrallas’ (carregador)4 - Barcelona– Clot GV

4-  Barcelona-Clot PV (La Sagrera)7 - Barcelona-Sant Andreu Comtal8 - Santa Coloma (baixador)11 – Montcada i Reixac Santa Maria (baixa-dor) S’unia amb la línia propietat de laCompañía de Hierro del Norte de España.(Barcelona-Manresa).              13 – Montcada (Ripollet)16 – La Florida-Moguda (baixador)18 - Mollet (enllaç amb el ramal a CaldesMontbui: El Calderí)21 – Parets29 - Granollers-Canovelles32 - Les Franqueses34 – Llerona (baixador)
El dia 10 d’abril de 1883 es va inaugu-rar una petita línia entre les estacions de LesFranqueses del Vallès (línia de Barcelona aPuigcerdà) i Granollers (línia de França) queva permetre el servei a les mines de Toralles.
El motiu de la posada en marxa d’a-quest ramal va ser no pagar peatge pel trans-port de carbó i de tota la mercaderia trans-portada entre Barcelona a Sant Joan de lesAbadesses, mines de Surroca i Ogassa, i pas-sar per la línia de Granollers regentada per laTBF.
Però, com esmentàvem abans, el 31 dedesembre de 1887, es va firmar un convenientre la Compañía de los Caminos de Hierrodel Norte de España i els Ferrocarriles yMinas de San Juan de Las Abadesas segons elqual la primera adquiria les línies deGranollers a Sant Joan de les Abadesses (88quilòmetres), la de Sant Martí de Provençalsa Llerona (33 quilòmetres) i les propietats imines de Surroca i Ogassa.

Parc mòbil:
El parc mòbil va ser, entre les dueslínies, d’unes 5 locomotores per a viatgers, 10locomotores per a mercaderies, 54 cotxes deviatgers i 535 vagons de mercaderies. Lamajor part de les locomotores eren per la línia
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de Tarragona-Barcelona-França, però s’ana-ven canviant de línia segons les necessitats:
Nom original i any de construcció:
1-Vich, any 1862 2-Ripoll, any 1862 3-Centellas, any 1863 4-Manlleu, any 18635-Rigolisa, any 1876 6-Torallas, any 1876 7-Congost, any 1876 8-La Pleva, any 1879 9-Ogassa, any 1879 10-Fresser, any 1879 11-Surroca, any 1879 12-La Garriga, any 187913-Balanza, any 1879 14- Torelló, any 187915- San Quince, any 187916- San Juan, any 189717-Cataluña, any 188718-Barcelona, any 1887.
Infraestructures: 
L’estació de Parets del Vallès:

L’estació de tren de Parets del Vallèsestà situada al nucli de l’Eixample, a l’extremsud del poble.L’edifici és de l’any 1886, està situat al’esquerra de les vies mirant sentit Vic, tédues plantes i combina l’encoixinat blanqui-nós amb el maó vist de color vermell. A laplanta baixa hi ha la taquilla de venda de bit-llets, la sala d’espera i un quartet petit per almaterial. Els lavabos estaven situats a l’exte-rior. Al pis de dalt hi vivien els treballadorsde la línia del ferrocarril, generalment el capde l’estació. Actualment, al costat, hi ha lacantina i un petit edifici de control de la línia.
El codi actual de l’estació segonsl’Administrador d’InfraestructuresFerroviàries (ADIF) és el 77005. Les andanesestan parcialment cobertes per una marquesi-na metàl·lica original, a la via 3, i n’hi ha unamés moderna a la via 1. 

Segons consta, l’any 1884l’Ajuntament de Parets del Vallès va fer unainstància adreçada a la societat Ferrocarril yMinas de San Juan de las Abadesas sol·lici-tant una estació, per considerar que seria degran utilitat pel poble. La construcció deltram de la via del tren va estar plena de difi-cultats pel municipi. «La brigada que trabaja-ba en la construcción del ferrocarril ha obs-truido e interceptado el camino comunal parapaso de carro que de este pueblo se dirige a

Montmeló por la parte de la riera del Tenes,sufriendo variación contínua según convieneal capricho e interés de la compañía construc-tora”. Acta del Plé del 29-11-1884).» L’any1885, alguns propietaris i l’Ajuntament fienun seguit de reclamacions al GovernadorCivil de Barcelona al·legant que el pas delferrocarril perjudicava els seus interessos:tallava i desviava camins indispensables comel de Montmeló, s’apropiava de més terrenyde l’expropiat i tallava el curs de les aigües depluja que alimentaven la mina de Can Cot. Lacompanyia, segons sembla, no seguia el plà-nol aprovat inicialment. El traçat definitiu deltren va quedar situat a l’extrem sud delmunicipi amb l’estació lluny del nucli urbà, auns 2 quilòmetres de distància. 

Estació de Parets del Vallès (any 1911)



El correu va començar a arribar en trena l’estació de Parets, de la mateixa maneraque a la Indústria Linera l’hi arribava el carbói un carro el transportava fins a la fàbrica.
Segons consta, cap al 1920, la connexióentre el poble i l’estació es feia amb una ‘tar-

trana’ conduïda per “El Rayo”, anomenat aixíper la seva lleugeresa i velocitat. Aquesthome, a banda del transport de viatgers,també feia el servei de trasllat dels difuntsfins el cementiri.
Vies:

Si agafem un plànol actual del poble,l’estació està just al límit municipal ambMollet del Vallès. Les vies 1 (via general), 3(via desviada) i 5 (via morta) de carrega i des-carrega antigament tenien un moll cobert.
Pont:

El pont sobre el riu Tenes té una llar-gada de 130 metres −la llera del riu fa uns 100metres d’amplada− i esta dividit en cinctrams. Consta d’una estructura de formigórevestida en planxes de ferro. Va ser construïtper la fundició de La Maquinista Terrestre iMarítima de Barcelona.

En referència a aquest pont podeu lle-gir un article publicat en aquesta revista(Parietes núm. 3 Hivern-2008), que apuntaque podria haver estat dissenyat per la facto-ria Eiffel, la mateixa que va fer la Torre Eiffelde Paris.
Importància del tren

Aquest nou mitja de transport va serimportant per l’incipient creixement indus-trial de Parets i per ser un primer pas que vaportar de la producció agrícola i ramaderacap a l’industrial.

Mapa Planimètric de Parets (any 1914)



Uns dels problemes que va comportarl’arribada del ferrocarril, a banda de la prime-ra industrialització i el començament de ladavallada de les tasques agrícoles i ramade-res del poble, va ser el crear dos nuclis urbansde creixement. Per una banda el nucli naturaldel poble i ja existent, el Barri Antic, i peraltra, va donar inici a un nou veïnat, el barride l’Eixample. El barri de l’Eixample es vanodrir de nouvinguts de Barcelona gràcies ala bona comunicació que oferia el tren. Lagent podia venir a passar els caps de setmanao els estius a Parets, un poble proper aBarcelona i ben comunicat. Això va fer quenaixés un nou nucli d’habitants que foren elsprimers estiuejants i que, amb el pas deltemps, es convertirien en residents al munici-pi. 
La família Casanoves eren de SantAndreu del Palomar i van ser els qui vancomençar a urbanitzar i fer les primeres casesde cap de setmana i d’estiueig per a la gent deBarcelona.
Aquest dos pols de desenvolupamentvan provocar l’aparició de dos comunitatsdiferents: estiuejants i pagesos. Dues formesde viure diferents, dues esglésies i dues festesmajors que, amb el pas del temps, s’han con-vertit en una . Però, avui en dia, encara quedapendent una comunicació més amable, peato-nal i en bicicleta entre el barri de l’Eixample iel Barri Antic.
Actualment aquest tram de línia detren de 33 quilometres i de 125 anys d’anti-guitat forma part de la línia R-3 que va del’Hospitalet de Llobregat a La Tour de Querol(França) passant per Granollers, Vic, Ripoll iPuigcerdà.
L’any 1984 hi va haver un projecte declausura de la línia juntament amb altreslínies de Catalunya, com la de Montcada iReixac a Sant Joan de les Abadesses i la deRipoll a la Tour de Querol.

Cloenda:
Encara, avui en dia, desprès de 125anys i sent una via fèrria de caire internacio-nal, és de via única. De manera insistent i deforma repetitiva, durant els darrers temps hiha hagut peticions a l’Administració del’Estat, tant per part dels usuaris com delsAjuntaments per on passa la línia, per tal quees materialitzi el desdoblament, en una pri-mera fase entre Montcada i Reixac i Vic i, enun futur llunyà, fins a la frontera francesa. 
Actualment és una línia massificadad’usuaris. En els darrers anys hi hagut unaforta emigració de persones de Barcelona ciu-tat a les comarques de l’interior de Catalunya,Vallès Oriental, Occidental i Osona entred’altres, això ha fet que sigui massa utilitza-da, molt per sobre de les seves possibilitats. 
És una línia lenta per ser de via única.Hi ha parades obligades a les estacions inter-mèdies per tal que un dels trens pugui circu-lar en els dos sentits de la marxa.
Les contínues avaries formen part deldia a dia d’aquest mitjà de transport públic iecològic. Un mitja de transport amb unpotencial enorme, integrador i aglutinador dela vida entre les comarques pirinenques,incloses les franceses, i el Cap i Casal deCatalunya. Esperem que d’aquí a 125 anys, alvoltant de l’any 2136, la tinguem finalmentdesdoblada.
Sempre ens quedarà veure com, atocar mateix de la nostra vila, com el modernTGV (AVE) passa ràpid, sense parar, i en viadesdoblada.
Creiem que no estaria malament ins-tal·lar una petita placa commemorativa d’a-quests 125 anys a l’estació del nostre poble,per tal de recordar aquells que van fer possi-ble l’arribada del tren i del progrés a la nostravila.

Jordi Paradís Coll
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ELS CAMPS D’EXPERIMENTACIÓ
L’Espanya franquista va crear lesHermandades Sindicales y Provinciales deLabradores y Ganaderos. Estaven emparadessota la llei de Unidad Sindical de gener de1940. Formava part del projecte corporatiudel “Nuevo Estado”. Era un projecte de polí-tica agrària a base de ser un entramat d’inte-ressos polítics, comercials i financers, en elqual les germandats agràries van ser la peçabàsica. El producte agrícola al voltant delqual va girar la major part de l’activitat va serun tubercle: la patata.
A partir de l’any 1940, el governadorde Barcelona i cap provincial de la FalangeEspañola i Tradicionalista (FET) i de la JONSde la província va ser Antonio FedericoCorrea Veglinson. Era un militar fill deComillas (Cantàbria), que l’any 1927 ja eratinent de l’exèrcit. També va cursar estudis deFilosofia i Lletres. Va ostentar el càrrec demàxim mandatari a la província del 1940 finsel 1945. Va ser destituït en ser acusat de con-fiscar un carregament d’aliments per fer l’a-bastiment de Barcelona, quan en realitatcorresponia a una altra província.

Es va crear la II zona Agrícola delVallés, un organisme que dirigia tota la polí-tica agrària de les dues comarques del Vallès,l’Oriental i l’Occidental. El secretari de lazona era en Marià Ganduxer Relats. Es varencrear diferents camps d’experimentació ambpatates durant els anys quaranta, si bé ontenim més dades es entre el 1944 i el 1945.Parlant amb en Quimet Volart vaig conèixerel què aquesta experiència va suposar durantmolts anys. Es va conrear aquest tubercle de

Recollint patates a la finca de Can Pepet.
Any 1944



manera experimental a la nostra comarca,concretament a Granollers, Montmeló, laRoca, Mollet, Martorelles, la Garriga, SantaPerpètua i Parets. Com es pot veure, delVallès Occidental només s’inclou SantaPerpètua. Cal dir que a cada finca es treballa-va amb diferents varietats de patates.
A Parets, aquesta experimentacióagrària es va dur a terme en un parcel·la de lafinca de Can Pepet, al costat de la carretera deBarcelona a Puigcerdà, on hi ha ubicadaactualment l’empresa Freudenberg. En l’estu-di Los Campos de Experimentación delVallés, publicat per La Hermandad SindicalProvincial de Labradores y Ganaderos  deBarcelona l’any 1945, se’ns informa que esvaren sembrar 850 tubercles de mida regularen un tros de terreny de 1.200 metres qua-drats. Les varietats de patates sembrades vanser: Besabe-Nacional, Alzaina, Sergen, Àlaba,Arlucea i Gauna Blanca. Es van emprar 4.000quilos de matèria orgànica procedent delfemer de buines de vaca de Can Pepet.Després de llaurar, fresar i solcar la terra, esvan plantar les llavors. Entre cada llavor s’hipassava guano amb una base del 67% desuperfosfat i un 33% de sulfat amònic. Homparla de 200 quilos de fertilitzant. 
Parlant amb Nicolau Volart m’assa-bentava que, a banda de les varietats mencio-nades anteriorment, en la finca de Paretstambé s’havien sembrat les classes RoyalKidney Bretaña, Erdgold, -d’origen alemany ide pell i carn groga-, Furore -també originàriad’Alemanya, vermella i molt cotitzada peremprar-se a les xurreries com a  patates‘xips’-, Flava i Palogan. Aquesta última ésuna varietat rodona, primerenca, de pellgroga i molt productiva en terres fèrtils.  
A la finca de Can Pepet, durant elsanys quaranta i cinquanta, en els camps deregadiu es produïen grans quantitats de pata-tes. Segons en Nicolau Volart, es feien de l’or-dre de 10 a 12 vagons per temporada. Cal dirque el tubercles es pesaven i s’embalaven en

sacs de 52 quilos de pes, però realment se’nfacturaven 50, atès que es calculava que unparell de quilos eren impureses com ara terra,o d’altres elements. El vagó de tren era unamacro unitat múltiple de 200 sacs de 50 qui-los, es a dir  10.000 quilos. 
La tasca era dura i, fins a la segonameitat de la dècada dels quaranta, la sembraes feia amb una reia i un cavall, però es colga-ven i es crestejaven amb l’aixada. Larecol·lecta es feia obrint els solcs amb els trà-mecs. A partir d’aquesta data es va utilitzarl’arada i el cavall tant per tapar com per obrirsolcs.
La producció obtinguda per quilo dellavor va ser la següent: Besabe 12 quilos ;Alzania 36 quilos, Sergen 28 quilos, Àlava 23quilos, Arlucea 26 quilos i Gauna Blanca 29quilos. El cicle vegetatiu de totes elles fou de156 dies. 
Dins el programa d’experimentaciótambé es va sembrar blat. Segons en Nicolau,les varietats que es varen provar  foren:Montjuïc, Girona, Mentana i Paner. 

Joan Volart i Bellavista
Diplomat en Magisteri
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Paquita Navarro Pérez va néixer aMazarrón, província de Múrcia, l’any 1923.Tenia només 2 anys quan va anar a viure aMollet del Vallès. Era d’una família humil.Tenia 6 germans. Durant la guerra no els vafaltar el menjar, gràcies als camps que conre-aven i els animals que tenien (cabres, gallines,porcs, etc). Sempre es va sentir atreta pelmoment del naixement, perquè de ben petita,ja ajudava a parir les cabres i a que els polletssortissin de l’ou.
Eren de les poques famílies castellanesque vivien a Mollet, per aquest motiu tots elsgermans van aprendre ben aviat el català i esvaren adaptar prou bé a Catalunya. De fet,ella sempre s’ha sentit catalana.
Va cursar els estudis primaris i secun-daris a Mollet i després va matricular-se al’Escola de Llevadores de la Facultat deMedicina de l’Hospital Clínic de Barcelona.
L’any 1950, per raons professionals, vavenir a viure a Parets on va conèixer qui pos-teriorment seria el seu marit, FrancescButjosa i Carreras. Es varen casar el 1961. Dosanys més tard va donar a llum al seu primerfill, en Francesc, i el 1967 la seva filla Anna.Malauradament, va enviduar a principis delsanys vuitanta.
Quina era la tipologia de les persones

que estudiaven infermeria als anys quaran-
ta? La majoria de les companyes d’estudisprovenien de famílies benestants. Vestienamb elegància i vivien en habitatges on, enaquells temps, disposaven d’un bon nivelleconòmic i força luxes. Fins i tot tenien min-yones. Jo me les mirava somiant poder tenirun d’aquells vestits tan elegants algun dia.

Per a una família del món obrer en els
anys de la Postguerra devia ser difícil poder
pagar una carrera als seus fills. Com ho
varen fer els seus pares per tal que vostè
pogués estudiar?

Bé, va ser difícil, tenint en compte quea casa meva érem força germans i no hi haviaprou diners per poder fer front al repte que esplantejava. Jo, que sempre he estat una perso-na emprenedora, vaig optar per compaginarels estudis amb el treball. Vaig aconseguiruna plaça als laboratoris del Dr. Pedro Pons,que estaven ubicats a l’Hospital Clínic.Treballava pel matí i estudiava per la tarda.Per sort, van ser força flexibles; em donavenpermís per assistir a alguna classe de pràcti-ques en el cas que coincidís amb l’horari labo-ral. 

Un cop acabats els estudis, què va
fer? Vaig anar al Col·legi Professional deLlevadores que estava situat al carrerTapineria, prop de la Catedral de Barcelona,per tal que m’orientessin a l’hora de trobarfeina per la zona del Vallès Oriental, concre-tament, a Mollet. Em varen dir que al meupoble ja hi havia quatre llevadores però, aParets, només n’hi havia una que ja era forçagran i aviat es retiraria. Aquesta professional

ENTREVISTA A PAQUITA NAVARRO PÉREZ

La Paquita Navarro en un bateig



era la Carme Ventura. Aleshores vaig decidirvenir a viure a Parets. Vaig llogar una casa  aCan Dolç. 
Vaig exercir la meva professió deforma lliure. Després vaig entrar a laSeguretat Social. Les dones tenien una cartillaque jo havia de dur a sanitat de Granollers iem pagaven 25 pessetes per cada assistènciaal part. Un cop es va jubilar la senyoraVentura vaig passar a ser la  llevadora titularde Parets. 
En els anys cinquanta i seixanta lafeina de llevadora era puntual perquè la mit-jana era només d’un part cada quinze dies.Per això també feia de practicant a casa mevao a domicili. Aleshores encara es bullien lesxeringues i les agulles. Recordo que moltagent es duia l’alcohol i el cotó de casa.
Quan vaig arribar a Parets era unanoia jove, moderna i elegant. Per això emvaren començar a anomenar “la senyoreta”.Avui encara hi ha gent que em diu així.  
Recorda el primer part que va assistir

a Parets?Sí, ho recordo molt bé. Va ser l’agostdel 1950. Vaig assistir un part a Can Roget i elnadó va ser una nena, la Margarida García. 

Com era la vida d'una llevadora en un poble
rural?

Les embarassades es visitaven a casameva, a sobre del meu llit. Auscultava el nenamb un estetoscopi de fusta. Popularment endèiem la trompeta degut que la seva formas’assemblava a aquest instrument. Desprésmesurava la panxa i les mirava l'albúmina enl’orina. 
No cal dir que en aquells anys el mit-jans dels qual disposàvem eren molt senzills.La sogra, el marit o bé alguna veïna portavatovalloles i aigua calenta. No n’hi havia anes-tèsia, ni calmants pel postpart.
Si el nen patia  d’asfíxia el revifàvemposant-lo en un cubell d'aigua calenta i und'aigua freda alternativament. El canvi detemperatura el feia reaccionar. Si estavamalament cridàvem al metge o el portaven alpediatra de Granollers. En el cas que fos greul'havien de portar a Barcelona.A Parets hi ha havia dos nuclis urbans,el barri Antic i l'Eixample, però també moltesmasies disseminades. Jo no tenia vehiclepropi i a algunes cases, com les del veïnat deCan Pepet, hi anava a peu. Però n'hi haviad'altres famílies que em venien a buscar ambel cavall i la tartana, que era un mitjà de trans-port molt emprat en els anys cinquanta. 

Treballant al laboratori del Dr. Pedro Pons



Altres vegades venien en moto.Recordo una anècdota que em va passar quantornaven cap a casa en la  moto després d'as-sistir un part. Degut a la sorra del paviment laroda va patinar i vàrem anar a terra el con-ductor i jo mateixa; sortosament no ensvàrem fer mal.
Després del part anava a curar la marecada dia, li canviava la roba del llit, la camisade dormir i li curava el melic del nadó finsque li queia. Les ensenyava a donar demamar, atès que quasi totes les mares alleta-ven a llurs propis fills. Era costum que la lle-vadora anés al bateig i fos qui portés el nenals braços. 
Recorda  anècdotes de parts a Parets?  
Bé, recordo que en més d'una ocasió,quan jo arribava a la casa, la criatura ja estavanaixent. En una ocasió el nounat es presenta-va de cara en comptes de presentar-se de cap,com és habitual. Aquestes situacions difícilsactualment se solucionen practicant una cesà-ria. Jo tranquil·litzava la mare i el nen podianéixer sense dificultat. A l’hora d’explicaraquest cas concret al metge de capçalera delpoble, el Dr. José Buil, es va quedar sorprèsque ho hagués resolt amb tanta naturalitat. Elsegon fill d'aquesta senyora també va néixerde cara.
En aquell temps no hi havia instru-ments per detectar si hi havia un, dos o tresfetus. Un cop havia donat a llum el primernomés es podia preveure en funció del volumde la panxa de la mare.   
A començament dels anys setanta la

majoria de dones anaven a infantar als cen-
tres hospitalaris. Què va fer a patir d'aquella
data?

Com molt bé dius, la feina de llevado-ra en el poble per assistir parts a domicili vaanar desapareixent. Aleshores, vaig anar al'Hospital General de Granollers i vaig parlar

amb les monges, que eren les que portaven ladirecció del servei d’infermeria. Em varencontractar per fer suplències i no varen trigargaire a fer-me fixa. Més endavant vaig compaginar la feina al'Hospital de Granollers amb la de l'atencióprimària als ambulatoris de Parets i Mollet.L'any 1988 em vaig jubilar.
La professió de llevadora és una feinamolt agraïda; he ajudat a néixer a moltes per-sones de Parets i això fa que la gent, sobretotles dones, m'apreciïn molt. Em sento una per-sona molt estimada al meu poble.
Si tornés a néixer tornaria a ser lleva-dora.   
Agraïm molt la conversa tan l'agrada-ble que hem mantingut amb la PaquitaNavarro i la seva hospitalitat.

Anna Butjosa i Navarro
Rosa Martí i Conill i 

Joan Volart i Bellavista

Paquita Navarro a les fonts de Montjuïc



Amb aquest article volem fer un petithomenatge al nostre avi Antonio Puig Bruy,qui fou el primer paretà artesà que va desen-volupar l’ofici de “baster” en el nostre pobledes de l’any 1923. Aquest nom no els dirà ressi no s’explica una mica la seva trajectòriaprofessional.

Provenia d’una família originària delpoble d’Alella, a la comarca del Maresme, ipropietària de vinyes. S’establiren a Parets enel barri de Can Riera, a la casa anomenadaCan Filuà. Eren els pares i quatre germans: enJosep, l’Antonio, la Josefa i en Francisco. Aquís’instal·laren, conrearen terrenys amb vinyesi comerciaren amb vins. És probable que vin-guessin a viure al nostre municipi defugintde la fil·loxera provinent de França, que arri-bà a l’Empordà l’any 1879 i al Penedès l’any1.888. L’avi Antonio es va casar ambMargarida Calzada i Valldoriola. Ella era fillade Can Pigat de Parets, al carrer de SantAntoni, on vivia amb seus pares i els seus dosgermans, en Joan i la Teresa. Varen tenir sisfills: la Isabel, en Jaume, en Josep, la Rosa, laRosita i la Francesca.  

A Parets, poble eminentment agrícola,a principis del segle XX apareixien nous ofi-cis, a banda dels ja existents com ara el ferrerde cavalls, el carreter, que feia i arranjavacarros, o el de baster, que confeccionava iarreglava guarniments pels cavalls. Segonsconsta a les altes de la contribució industrialde Parets, a partir del primer d’octubre de1923 Antonio Puig i Bruy liquidava elsimpostos per exercir de “bastero” al carrer deSant Antoni núm. 12.
Antonio Puig, home decidit i empre-nedor i amb una gran visió de futur, veientque a Parets no hi havia cap baster per arre-glar i fer nous guarniments pels animals detir −cal tenir en compte que a Parets l’any1916 hi havia entre cavalls i eugues 73 caps−va decidir emprendre aquest ofici per donarservei als pagesos del nostre poble i de lacomarca. El que no sabem és on va aprendreaquest ofici tan complex i artesanal. Laimportància que varen tenir els basters−guarnicioners− anava lligada al transportamb cavalls i a les feines del camp.
Aquest ofici, tan antic i complex, essolia transmetre dins l’entorn familiar. Elpagesos eren els seus clients habituals, ja quetenien un animal de tir i un carro per podertreballar les terres. Els basters els oferienobjectes de primera necessitat per a les sevestasques diàries. Algunes de les peces o guar-niments que fabricaven eren el cabeçó, elcollar, la retranga, les regnes, el selló, el sofrei la ventrera.
El material que s’utilitzava per fabri-car les peces era principalment el cuir. Pertreballar aquesta matèria primera l’estovavenen aigua calenta i calia mesurar l’animal perfer el guarniment correctament. El baster feiatots els articles completament a mà a partir dematèries primeres naturals com el cuir, el fil,la tela de cànem, el pèl de cavall, la palla, lallana i la fusta. El més característic per treba-llar el cuir dels guarniments eren unes fustesde 1 metre per 20 cm de llargada en forma de
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Antonio Puig Bruy i Margarida Calzada Valldoriola



pinça, que subjecten la peça. Aquestes fusteses posaven entre les cames de l’operari perpoder treballar amb les dues mans alhora,això els permetia cosir amb una agulla a cadamà, una per la part superior i l’altra per sotade la peça que confeccionaven. A la mà dretaduien una manyopla de cuir sense dits per talde cosir sense fer-se mal. 
A la taula on treballava un bas-ter hi havia moltes eines, com ara el tallant,els punxons, les alicates, la cola d’enganxar oels ganivets, entre altres.

A mesura que es varen mecanitzar lesfeines agrícoles varen anar desapareixent elscavalls del camp. En el nostre cas, a Parets, enla dècada dels seixanta, solament hi queda-ven dos o tres cavalls.Recordem encara l’olor característicdel cuir i la pell que impregnava la botiga ique sentíem cada vegada que anàvem a CanBaster a veure l’avi Antònio i la resta de lafamília. L’avi va estar al capdavant del nego-ci fins a principis de 1950. El succeí el seu fillJaume, que continuà l’ofici après del seu parefins a la dècada dels seixanta. A partir d’a-quest moment es va dedicar  a l’ofici de mata-lasser, après a Rubí.En Jaume anava a les cases a refer elsmatalassos de llana que s’havia endurit aldormir. Cada dos o tres anys calia desfer-losi refer-los de nou. El procés era el següent: esdescordaven les betes que aguantaven lallana per tal d’evitar que no anés d’un cantó al’altre, es descosia la tela i es buidava la llana.Un cop s’havia fet aquesta fase, la senyora dela casa rentava la roba. Alhora, el nostre oncleJaume disposava d’un lloc a la casa, quepodia ser el terrat, l’era, el pati o bé algunaaltra habitació gran, on procedia a desfer lallana amb uns bastons llargs i prims de fustade freixe. Després picava la llana i la feiavoleiar per desfer-la i que esdevingués mésesponjosa, al mateix temps que es treia la polsque s’havia acumulat durant els anys ques’havia fet servir. Un cop les teles estavennetes i seques, es tornava a ensacar la llana

ben repartida dins de les robes i es tornava acosir. Tot seguit es procedia a passar les betespels ullets que hi havia al mig del matalàs ique permetia que la llana no es mogués. Hihavia dos sistemes de cosir el matalàs: el pri-mer era els cosit a la catalana, que consistia enfixar la llana mitjançant unes betes, i el segonera a l’anglesa, en què es cosia tot el voltantdel matalàs fent un cordó que li donava unmillor aspecte i quedava més ben acabat. Totaquest procés durava dues o tres hores.L’oncle anava a refer matalassos, a més de alnostre poble, a Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt,Santa Eulàlia, Montmeló i a d’altres poblesdel voltant. Més endavant va comprar unamàquina de desfer la llana i refeia els mata-lassos a casa seva, així s’evitava els desplaça-ment a casa del client.

Després de l’aparició en el mercat delsmatalassos d’escuma i de molles, l’ofici dematalasser va quedar relegat a segon terme.Malgrat tot es varen seguir fent fins l’any1984. 
A partir de l’any 1965 el seu fill Joan esposà a treballar ajudant el seu pare a la boti-ga. És a partir d’aquest moment, i per causade l’increment de la població per l’arribadade persones immigrants de la resta de l’estat,que es produeix al nostre municipi i a moltspobles de Catalunya l’expansió del negoci.Això fou gràcies a l’esforç i l’empenta que livaren dedicar en Joan i la seva mare, EulàliaClotet (Laieta de Can Baster). Ambdós erenmolt entusiastes i emprenedors; no s’espanta-ven davant els nous reptes i oportunitats quees presentaven en aquells temps. Varendonar una nova empenta en el negoci fent ungir de cent vuitanta graus. Varen començarcomercialitzant teles de matalassos, material
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esportiu, de platja, de puericultura, de lleure,mobles de jardí, sofàs, llits, somiers, matalas-sos d’escuma i de molles, coixins, roba de lallar o joguines, entre d’altres. 
No va ser fins l’any 1970 que l’establi-ment també va oferir el servei de col·locacióde cortines, tendals, mosquiteres, persianes,moquetes, suro i treballs de tapisseria. CanBaster era com un ‘Corte Inglés’ petit, ja quetenien de tot. 

Aquesta nova embranzida es veuràtruncada l’any 1980 amb la mort d’en Joan,fill d’en Jaume Puig i la Laieta.
Tot seguit l’Antonio Puig Serra, nét del’Antonio Puig i Bruy i cosí d’en Joan, i laMercè Martín, esposa del primer i vídua d’enJoan, s’incorporen al negoci familiar, i juntsvan decidir continuar la tasca iniciada pelsseus avantpassats i donar continuïtat al nego-ci familiar fins als nostres dies. 
Com hem vist, el negoci es va transfor-mar adaptant-se a les necessitats de la gent idel que demanava el mercat en cada moment.
Després de gairebé noranta anys i tresgeneracions treballant i donant servei a moltsclients, aquest any hem decidit tancar defini-tivament les portes per jubilació perquè no hiha relleu generacional. Les filles han triataltres tasques.
Alhora volem que aquest article ser-veixi per donar les gràcies a totes les personesque al llarg d’aquests anys han confiat ennosaltres i el nostre treball. Gràcies per la vos-tra confiança, per la vostra lleialtat; sempreus estarem agraïts, us enyorarem i trobarem afaltar la botiga, però ara comença una altraetapa. La vida segueix.  

Antonio Puig 
Mercè Martín

Anunci de Puig Decoració 



L’any 1972 es van iniciar les obres deconstrucció de l’empresa ‘TS2 MUEBLES’ a laC-17 (abans anomenada carretera dePuigcerdà), al km 22,50 del nostre termemunicipal.
L’obra és de l’arquitecte Lluís Tarragói Anguera. Va ser un projecte molt nou i atre-vit per l’època per la forma de l’edifici i pelsmaterials utilitzats. Fonamentalment, es trac-ta d’una estructura metàl·lica. 
Avui encara es conserva i realment ésun edifici bonic. El propietari fou en FrancescSarrà Mogas, de Granollers, que va destinarl’edifici a exposicions de mobles i va organit-zar una de les primeres exposicions destina-des a la venda que es van fer. Per les dates en

que es va construir va esdevenir un edificimolt modern pel que fa a la construcció i al’ús. La grafia del número 2 que consta alnom de l’empresa, es va posar perquè la sor-tida de l’autopista A-7 era la número 2. 
L’any vinent en farà 40 de la sevaconstrucció i encara conserva el seu encant.
Les fotografies que reproduïm a conti-nuació (així com la de la portada) són dequan es va acabar l’obra, i han estat cedidesper Francesc Sarrà Mogas.

Rosa Martí i ConillLlicenciada en Ciències Químiques

TS2 MUEBLES

Detall de l’entrada de TS2 Muebles, any 1972



Exposició de mobles, any 1972

Detall de la façana exterior de TS2 Muebles, any 1972



Detall de la façana exterior de TS2 Muebles, any 1972

Visita general de la façana principal de TS2 Muebles, any 1972



FELICITATS
Quan hom es lleva eixerites pot dir que ha ben dormit,i per no esperar demàet vinc a felicitar.
Espero ésser la primera,les altres vindran darrera,et desitjo feliç diaamb bona companyia.
No et deixo mocadors, ni flors,perquè això resigna plors,no ho diguis a cap veïnadiran que el cap no em barrina.
Pensaràs: la Rossa és boja,més per això no em torno roja,en tal dia com avui compleixosetanta-un anys, el dia 23 d’agost
Anys enrere a les setja era foscara les coses són clares,fins a les nou si veu prou.

Parets del Mahó i Pedra 23 d’agost de 1948

A LA MEVA NÉTA MÒNICA
És rossa com un fil d’ori a mi em té robat el corés tan fina i bonicaque fins sembla transparentcomparada amb una ninade porcellana molt finaté una simpatia talque l’ajuda a ser bonicano la té tothom qui volsinó el que li toca al volqui tantes gràcies li trobadoncs no sabeu qui seràuna iaia que l’estimaque d’aquest món ja se’n va.

POESIES
Poesies de Francisca Lloberas i Carreras, Filla de can Fusta del carrer Major:

Fransica Lloberas i Carreras




