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PRYSMIAIFA 10 AIYS
La fabrica de bobines
de cable és hereva
de la vella Pirelli

L'empresaes va instaHar
fa lOanys al costat de la
carretera de Vilafranca

ALBERT TUBAU

VJLAN~VA 1LA GELTRÚ .

Prysmiancompleix 10anys:Una
décadad'encá que la vella Pirelli
transmutá, per raons que ara no
vérienalcas,enuna novaempresa
denom rebuscat.Gairebésimulo
tániament, la fabrica abandonava
-desprésdemésdecentanys- els
terrenysde la rambla Pirelli per
instal-Iar-se al costat de la carre-
tera deVilafranca, Peroelscanvis
dedeboja havien comencatmolt
abans.Certament,feiatempsque
s'haviasuperat l' etapadelpírenis-
me i havíem entrat en allo que, a .
escalalocal, entenem com apost- .
pirellisme. Un conceptequetambé
haservit,ambmésQ menysfortu-
na.perfer unadiagnosidelmodel
detransiciódel' estructura econo-
mícad'aquestaciutat. Labasein-
dustrial detata la vida va desapa-
reixer per donar pasauna barre-
ja desectorsque conviuen digna-
mentoElsectorindustrial, també.
Pero ara, tot ésdiferent. El post-
pirellisme no era el naixement de
Prysmian, ni que lafábrica mar-
xés debaix a mar: era una qües-
tió més profunda. Era, en defini-
tiva, la necessítatd'adaptació de
la indústria local i de la mateixa
ciutata unsnouscondicionants,a
unesnovesreglesdeljoc, Unamu-
tació profunda, unidireccional i
d'obligat compliment, senseop-
cions de resistencia.Els que van
intentar-ho.ja no hi son.

. Lati del model tradicional ens

.al d'arrel patriarcal. o paternalis-
ta, de quan les empresesesvan-
taven deserfamilies, amb la ma-
·teixa ingenuítat de qui prego-

naque tots som germans. 1
aquest comportament valia
per la Pirelli, cal Marques, la
IMSA o cal Ganeta, entre al-
tres. Perque 'elpirellisme era

moltes cosesalhora: una acti-
tud, un sentiment, una etique-

ta... , inosempreamb cárregapo-
sitiva.Unafórmula útil'i necessá-
ria quanva caldre,peroquevafer
mal i va prendre mal mésenda-
vant, perqueva creurequeaquell
modelmés extensiuqueintensiu,
fregant la caricatura,podia esde-
venir categoriauniversal. 1quan
vavenir el xáfec,ni tots elsparai-
güesdel món van evitar la desfe-
ta.El sistemaesvaperdreperque
eraarcaíc,lluny delmón real i, si
m'hopermeten,ambcertesínfu-
lesfranquistesnascudesdelsvicis
autárquics i autoritaris. Excessos
arreu i per tot. Exemplesper do-
nar i pervendre.Unaindústria si-
derúrgicanacionalsobredimensi-
onada.refineries absurdeslluny
'de la costa, com a Puertollano;
o subvencions atort i a dret per
plantar cotó on fos.Després, la
reconversió industrial esva atí-
par d'estendre certificats de de-
fundó, i les.qisis cícliques so-
brevingudes van fer la resta. El
model esva morir. No hi ha un
moment concret ni uns protago-
nistesdestacats.Vapassar,i prou.
Peroavui, laciutat bategaacopde
comerc,festivals,gambesí carna-
val. 1també la indústria.

La competitivitat ja no ésun
,factor amb mésomenysinciden-
cia: ara, senzillament, et manté
o et fa desapareixer.1Prysmían,
hereva de lavella Pirelli, encara
hi és.I avui, com eÚ902, deVila-
novai la Geltrú continúen sortint
bobines de cable.1aíxó.ésmérit

- d'unmuntd'homesidones,d'ara
i abans.Queper molts anys!

El
"postpirellisme"
era la necessitat
d'adaptaci6 de la

indústria local

L:empresa Prysmian es tr.oba ubicada al Polígon Industrial Masia d'en Notari. FEUX.

ha obligat a cercarnovesoportu-
nítats.Ara apostemperunmodel
eclectícquecombina diversesop-
cions.Elpostpirenismeva convertir
encendresvellestradicions i acti-
tuds, localsi localistes.Uuny que-
den aquelles practiques de signe
tribal en que elsfills eren enviats
a l'Escóla Industrial o a.estudiar
comerc per anar de perit o d'es-
criventalaPirelli. Unamena'd'ex-
periencía inícíáticaa un món la-
boral qué, com els vitalicis, era
per a tota la vída. Pero el postpi-
rellisme era també ..o sobretot, 'la
perd,ua d'un model empresari-

Prysmian, una jove empresa
amb 113 anys d'experiencia
Prysmianhacomplert 10 anys.Unajove empresaamb 113anys
d'experiEmcia.Ara, refiladaalcoll d'en Ferran-a tocar dela Masia
del Notari i ambvistes al mar- ja nos'escolten lessirenesdelcan-
vi detorn, ni laRamblaenvaplenaaI'horadeplegar,niesparlagai-
redefeinaalacuadelpeixi,fins itot, costadeveureels"monosde
laPirelli" assecant-sealsterrats. Diuenqueelquenoet mataet fa .
mésfort.1aixíés.Ara,elsparárnetresquemarquenelpasd'aques-
ta i altres empresesindustrials sónunsaltres: internacionalitza-
ció,flexibilitat, mobilitat laboral,externalització,polívaléncia, etc.


