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Pirelli recupera l' arxiu d' empresa
que es creia inexistent
Es cataloga la comptabilitat des del 1902 bonapart de I'arxiu de 'personal

Redaccíé

'El trasllatdelarubricaPirelli
capa la Masia d' en Notari ha
permesrecuperar,catalogariin-
formatitzar I'arxiu del'empre-
, sa, La idea de l' empresa és
conservartantaquestadocumen-
tació un deisdosfons empresa-
rials més importants de
Vilanova, com una selecció de
maquinariaantiga,queajudaran
també a explicar els processos
deproducció enel passat.Amb
aquestesaccions,explica el di-
rector generalde Pirelli Cables
y Sistemas,SA, Manuel Mila,
l' empresa vol recuperar la
sevamemoria histórica.

La decisió de conservar
aquest passatmaterial i docu-
mental de la companyia ha fet
quePirelli hagidestinatunespai
alesnovesnausdelaMasia d' en
Notari ala conservaciói exposí-
~ió del seu patrirnoni historie,
Aixo és una cosa que s'ha
d'agrair al fet que l'actual di-
rector general ésaltamentsen-
sible a cosesque no són própí-
esdeisnegocis,quetenenaItres
pressíons,assenyalaAlbert Tu-
bau,enginyerdel' empresa,his-
toriador i persona preocupada
pel que s'anomenal' arqueolo-
gia industrial.

Si, pel que fa a la maquina-
ria, explica Tubau, hi ha una
tendenciadeismateixos opera-
ris a conservaraparells i eines,
'en canvi la conservació de la
documentaciós'hafet, opinaell,
més per disciplina, estricta-
ment per legalitat, queper cap
altra cosa.Aixó ha fet que, du-
rant anys,sempre hi havía ha-
gut la idea que l' Arxiu Pirelli
no es conserva va, confuma
RafaelMestres,directordel' Ar-
xiu Historie Comarcal de
Vilanova i la Geltrú i unade les
persones, juntament amb
Francesc'Moreno, que s'hli en-
carregat de la catalogació del
fons. El mite deia que la docu- ;
mentació marxava cap a
.Barceloua, primer, i després
cap a Itálía o Basílea (ciutat on
hi havia l' arxiu central del grup
italia),

Un cop plantejat el trasllat i
presala decisió demirar quees
pot conservardel quehaestat.la
historia dePirelli aVilanova, es

EIs llibres de comptabilitat esconserven des del 1902

Un deis estranys aparells rescatats de I'enderroc de les veíles naus

fa en els terrenys intern una
primera recerca, accedint a
1I0csi espaisque feia.anysque
estaven tancats, 'La primera
sensacíé és de sorpresa, per-
que veiem que hi havia moIt
mésdeljlues'havia pensatmai,
cosesque per manca de sensi-
bilitat o per propi desconeíxe-
mentpassaven per altflns itot
als quí érem a dintre, comenta
l' enginyer. En ;questa primera

, sentatunaprópostaa l' empresa
,de ~onservat~né:2m.metres li-
neals, que ésapo que té valor
hístóríc, La resta no té vígen-
cia administrativa, í, d' a1tra
banda, tampoc té gaíre'ínterés
historie.

Un primer granbloc el con-
forma la comptabilitat dePirelli
aVilanova,queesconservacom-
pleta des.de I'any '1903 fins al
,,199.!f-eapartird'aquesta dataels

recercaapareixensisdipósitsde
documentació, que difícilrnent
per temps i coneixemerits, po-
dem tractar des de la casa,
comentaTubau,perla qual cosa
es contracten dos arxivers que
durant un parell de mesoshan
treballat a les nausdePirelli.

Entotal, explicaRafaelMes-
tres, s'han revisat 700 metres
lineals dedocumentació.A par-
tir d'aquí, els arxivers han pre-
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Ilibres sónencarad'ús adminis-
tratiu. Són els llibres de balan-
cos, els inventaris, els majors i
menorso els diaris comptables,
documentació,explicaMestres,
básica per al' estudi economíc
de l'empresa.

El segongranapartatsónels
expedients depersonal, gaire-
bé desdeIsínícís de la fabrica.
Les primeres fitxes daten del
quinqueni 1915/1920, i en al'
guns casoshi ha, fins i tot, la
fotografía. En aquestcas,nono- ,
méshi hal' arxiu delpersonalde
Vilanova, sinó també de dife-
rents períodes d' algunes altres
"casesquePirelli tenia aCatalu-
nya. Un buidatd'aquests docu-
ments,explica l' arxiver, perme-
tria I'estudi més humanistic í

social del que ha estat
Vilanova. Les edatsdeis treba-
lladors, la duradade la vida la-
borals, el treball de la dona, o '
fins i tot la íncídencía de les
, malalties a travésde lesbaixes,
sónalgunsdelsaspectesquel'ar-
xiu podria desvelar.Tota aques-
ta documentació s'ha ordenat,
catalogati informatitzat peraun
futurús.

Un tercer apartat documen-
tal queconservala rubrica és el
grafic, quetambé s'ha ordenati
inventariat. Hi ha moltissimes

fotografíes, explica Albert Tu-
bau,delesvisitesdeFranco,per
exemple, o de la reconstrucció
dela rubricadesprésdela Guer-
raCivil, i tambémoltes de ea-
rácterméstécnic,Enaquestcas,
de la col·leCcióde fotografíes i
fins i tot pel-lícules, se'n tenia
un major cooeixement perqué
tambés'havieo utilitzat més so-'
vint en temes de comunicació
enipresarial.

La mateixa importancia que
Pirelli ha tingut a Vilanova i la
'GéItrú marca la relleváncia 00'
, nomésperalarnemória del' em-
presa-sinofinsi tot de la ciutat,
queté la conservaciódel' arxiu.
De 'fet, de les grans empreses
que hi ha a la ciutat, Rafael
Mestresexplicaqued' unarelle-
váncia similar només esconser-
va el de la Fabrica dela Rambla
-dipositat a l' Arxiu Comarcal-
i alguna cosa de Cal Marques,
pero moIt poca cosai molt re-
cent.l
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