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Com va ser possible la reconstmcció
de PireUi després de lá guerra
El Ministeri de la Guerra havia vetat fer-ha a la costa

SEVERO COLL

Un fet hlstóric, desconegut
per la majoria de vilanovins,

,són les vicissituds registrades
a I'acabament de la guerra civil
1936-1939, en la reconstrucció
de la fabrica Pirelli. Com és
sabut, aquesta important in-
dústria local va servolada, ara
fa precísarnent 59 anys, abans
no entressin a Vilanova i la
Geltrú les tropes franquistes.
Cárre ques de dinamita,
col.locades per técnics sovié-
ties en sales i rnáquines, van
deixar en runes el que era el pa
de cada dia de nombrosos vi-
lanovins. Es deia, en aquell
temps, que cada familia tenia
algú o altre treballant a la Pirelli.
No endebades era la primera
indústria local, que comptava
tenia una important plantilla
d'homes i dones, entre obrers,
técnics i empleats, ja que IIa-
vors no existien els avencos
tecnológics que fan que avui
les rnáquines puguin ser ac-
cionades amb plantilles re-
du'ides. Malgrat que existien a
la nostra ciutat altres fabriques,
tant metal.lúrgiques com téx-
tils, la destrucció de Pirelli va
afectar en una altra proporció
la vida de la vila: obrers aturats
i sense que existís en aquell
moment cap subsidi d'atur, fal-
ta de .subslsténcies. moltes
persones davant d'una re-
construccíó que seria IIarga ja
miraven d'anar a la recerca dé
treball en altres pobles .. Els
menjadors d'Auxilio Social
servien cada dia més de 200
racions de mejar. El primer
govern municipal de la post-
guerra estava preocupat per la
greu situació plantejada amb
motiu de la destrucció de Pirelli.
No es tenien notícies de Mila,
la seu central de la multinacio-
nal, i quan van venir els direc-
tius italians a veure com havia
quedat la fabrica, novan aven-

turar manífestacions. El se-
nyor Vilotta, que havia estat
secretari de direcció, només
s'exclamava d'una valuosa
vaixella i cobertería que Ii ha-
via estat requisada del seu
domícili de la rambla Vldal.

La situació laboral a Vila-
nova era dolenta de debó. No
hi havia cap noUcia alentadora
quan, per acabar-ho d'arreglar,
va venir una noticia dramática ..
El Ministeri de la Guerra havia
vetat la reconstrucció de Pirelli
a Vilanova i la Geltrú pel fet de
ser una població ubicada a la
costa, cosa que la feia un fácil ,
objectiu militar. Cal recordar
que a la tardor d'aquell mate ix
any esclatava la " Guerra
Mundial, en la qual els parsos
del denominat Eix, Alemanya i
Italia, pretenien involucrar
Espanya. Pero com en moltes
situacions límit, sempre sorgeix
I'home providencial, i aquí va
sortir. Un home del qual es
desconeixen les gestions que
va portar a terme i que van ser
les decisives perqué fos pos-
sible la reconstrucció de la fa-
brica Pirelli a Vilanova i la
Geltrú. Va ser Joan Roig Car-
bonell, conegut popularment
pel sobrenom de el Brillas. Iqui
era aquest Brillas? Joan Roig
Carbonell, alies el Brillas, era
un, home culte, encara que no
havia acabat una carrera de
IIetres que havia comencat. Era
el propietari de I'adrogueria que
hi ha a la playa deis Colxes, .
cantonada al carrer de Caput-
xins, que avui és propietat d'en
Soler Gabardós. Llavors era
coneguda com a cal Brillas. En
el nou régim havia estat nome-
nat delegat de la Central Na-
cional-Sindicalista, que de fet
era el sindicat de I'época. Home
xerraire i de molts recursos,
estava preocupat per la situa-
ció de Pirelli i la gran quantitat
de persones afectad es. De
manera que, com a delegat
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La fabrica, abans de ser enderrocada. Va ser destru'ida pels republicans

sindical, va emprendre un pa-
rell de viatges a Madrid, on ja
s'hi havien traslladat els minis-
teris, per mirar de gestionar
quelcom favorable a la sítua-
ció desesperant que es vivia a
Vilanova. Peró ni en un ni en
altre viatge va poder aclarir res
de bo.

Joan Roig, que ja hem dit
que era un home de molts re-
cursos, va treure del seu arxiu
personal un telegrama que
guardavacom una relíquia. Era
de José Calvo Sotelo, el cap
de I'oposíció en el parlament
espanyol d'abans de la guerra,
que va ser assassinat el rna-
teix juliol del 36. L'havia rebut
responent una felicitació que
ell havia enviat al polític. Així
dones, amb el telegrama a la
butxaca, cap a Madrid per ter-:
cera vegada, i en aquest cas a

demanar audiencia directa-
ment al Ministre de la Guerra.
Davant de la credencial exhi-
bida, el secretari li va concer-
tar I'entrevista. Joan Roig va
plantejar al ministre la greu
situació que travessava Vila-
nova i la Geltrú i, encara més,
les conseqüéncies imprevisi-
bles si, no es reconstru'ia la
fabrica Pirelli. I el ministre es .
va fer cárrec de la situació, i va'
aixecar la prohibició que pesa-
va sobre la reconstrucció de la
fabrica que havia estatvolada.
A partir d'aquí els IIaurers ja
se'ls van emportar els altres.

, Su pesa la prohibició exis-
tent de no reconstrucció, es
van respirar aíres d'esperanca.
Portar-la a terme es calculava
'efI uns 30 milions, una gran
xifra en aquell temps. El mes
de juliol de 1939 va visitar la
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fabrica en runes el Comte Cia-
nn, gendre de Mussolini i mi-
nistre d'Afers Estrangers
d'ltália, cosa que va significar
un suport als italians amos de
I'empresa de cara a aconse-
guir els ajuts necessaris per
tirarendavant. En relació amb
aquest fet, recordo una anéc-
dota atribu'ida a Santiago Ru-
siñol: quan es trobava dalt del
Tibidabo i veía al fons de la
ciutat fumejar les xemeneies
de gran nombre d'indústries,
va exclamar: Heus ací I'escu-
aettometre de Barcelona.
Semblant metáfora podríem dir
de la reconstrucció de la fabrica
Pirelli a Vilanova. Amb la re-
construcció d'aquesta indústria
es posava de nou en marxa
I'escudellómetre vilanoví. l. en
el fons, hauríem de donar les
gracies a Joarí Roig Carbonel!.
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El 'molí de Mar' de Vdanova i la Geltrú
L'autor de I'article defensa la inclusió de les restes a l'Ecomuseu del mar

'El Mo/l de Mar de Vllano-
va Ila Geltrú' és una pon/m-
ela que I'englnyer I hIstorIa-
dor Albert Tubau va presen-
tar a les 11Jornades de MolI-
nologia que van tenir 1I0c els
dles 30 de setembre 11, 2 13
d'octubre a Terrassa I a la
Poblade Cérvoles, organlt-
zades conjuntament per
l'lnstltut d'Estudls lIerdencs,
el MU,seu de la Ciencia I de la
Tecnlca de Catalunya I la
Fundación Juanelo Turrla-
no.

ALBERT TUBAU

-A Vllanova i la Geltrú, a
tocar de la platja del lar, a
uevant del port, s'alxequen les
restes d,el v~1Ii popular molf de
Mar, L'actual i deteriorat are de
pedra recorda una insólita ini-
ciativa que es remunta a dos
segles enrere (1798), A sem-
blanca deis molins dé marees
oceánics, es pretenia ler pujar
I'aigua a un nivellsuperior de
manera que, en el descens per
gravetat, fes girar la roda hi-
dráullca del moll. En aquest
cas,l'aigua s'lmpulsaria a una'
bassa superior, I aquest és el
seu principal atractiu, mit- ,
[ancant I'accionament d'unes
bombes activades per I'em-
penta i I'embat de les ones. El
projecte es va materialitzar,
pero el redu'it moviment de la
mar Mediterránia en aquesles
latñuds. que no hauria perrnes
una activitat regular, va fer fra-
cassar la Iniciativa: Un nove-
d6s rnecanísme per aprotitar
I'energia hidráulica del mar.

Noticies I tonts.
documentals

Els documents referents al
particular, provenen delcapí-
tal d' Informes i represerneci-
ons de l'Arxiu Hlstórlc de Bar-
celona i de la Correspondén- Francesc Terrés i Serra es
cia Industrial (1802-1822) de presentava com a carpintero y
l'Arxiu Historie Comarcal de fabricante de máquinas de
Vilanova i la Gsltrú.Francesc extracción de aguas, artefac-
T errés I Serra, autor del pro- tos y molinos. Era natural de
jecte, va dirigir una represen- Sant Marti de Riudeperes, avuí
taci6 al Oapita General amb municipí de Oalldetenes.prop
datade8denovembrede1798 de Vic. Relerlnt-se a
on explicava el propósu de la rexperiéncía ell matelx parla
idea, motivada per-la gran se- de largo número de atlas en
quera de I'estlu antefior que aquellas tareas, Pascual Ma-
havla provocat la carestla de doz assenyala la presencia
aguas en casi todos 105 moli- I'any 1849 de nou molins
nos de cstetuñs. Una sltua- d'algua alterme de Sant Marti
ci6n que ha forzado o empe- - de Riudeperes, let que evl- .
ñado su discurso y practica. dencia la tradici6 molinera de
tantear y hacer molinos en pa- la zona,
rajes proporcionados en la ori-
lla del mar. Terrés feia esment
de una inventiva tan estimable
que acaso no ha tenido ejem-
piar desde la creación del mun-
do,

Per aquesta raó dernana-:
va permls per poder construir
el molf ala plal)a de VlllanlJova
de $Itgos, on, especificava, no

se causarfa daño. Alhora, de-
manava al Rei que per tal mo-
tiu se li concedis la privativa
per I'invent a ell i als seus lills
per un periode de 20 anys, de
manera que no se permita la
imitación de niAguna fábrica
que se haga con extrecclán de
agua del mar en ninguna parte
del Reino. ,

.L'abrll de 1799 presenta cl-:
terents Inlormes a la Real Au-
diencia,lnsistint en la necessi-
tat de construir el moli i reite-
rant la petici6 de privativa que'
acompanyava d'un plánol (vls-
ta en planta, vista frontal I dos
perflls secclonats). Terrés es
prestava a explicar detallada-
ment la Idea I els plánole. A
falta del necessarl movlment
de I'aigua I abséncla d'ones,
creia que es podría multiplicar
el mecanisme d'accíó. Un pro-
jecte que era aplicable, deia, a
mo-lins faririers, paperers I ba-

tans. El Molf de Mar. Forma part de l'arqueoloqla tndustrlal de la,clutat
El setembre de 1802, ja

constru'it el moll, Terrés es di- 1801 on es parla del molino moueme,ens podia otenr bue-
rigia per escrít a I'Ajuntamenl que se ha plantado en la villa na harina para amasar y co-
de Vilanova lIa Geltrú, acom- ,de VillanuevayGeltrúyansio- mer muy blancas tortas se-
panyantla instancia I una Real 50 de dar al público la primera gons el cronista autor de la
Ordenon, a requerlment del noticia de tan útil Invento, El descripci6.' .. :,," '- I

corregidor de Tarragona, el cos principal' de I'edlflcltenla La roda era dentada per
secretarl d'Estat, altres autorl- sls me tres d'amplada I estava tots dos costats, let que olerla
tats i amb coneixemeni deis sltuatsoorelesroquesontren- la possibllitat d'activar dos
Reis, s'ínstava que fos el pue- quen les ones I inunda I'aigua. eixos i, per tant, dues moles. Avui, just 200 anys des-
blo que tanto necesita de la La paret frontal tenia un atcaoa Alhora, el careabaperr;n~tia d,e prés, les restes del mal! conti-
máquina qul facilité s per d'entre dos Idos metres I mig, muntar-hl una segona roda hl- nuen reststínt, ara I'embat del
avancat els diners necessaris Al primer recíntsdavantde mar, dráulica parál.lelaa la primera vent enuoc del de les ones, i
sol.licitats per Terrés per po- el de les bombes, la part Infe- id'idéntiques caracterlstiques, " suportant la continua colorut-'
sar el mal! en estado de por- rior es tróbava per sota el riivell element que lacilitava poder zació de la sorra transportada
fección. L'octubre del mate ix del marsempre cobertd'aigua. treballar lins aun total de qua:' pel vent. El molí .és I'element
any, I'Ajuntamerit de Vllanova HI havia un total de, vult born- tre moles' slmultánlament. central d'una deteriorada área
demanava més detall s sobre bes que aixecaven I'aigua fins L'lnventor manilestava estar en ' enjardinada dedicada al com-
el particular:' terminis a una bassa a uns vuit metres condicions de poder muttipti- positor Enric Granados. L'edi-
d'acabament, diners que se- d'alcada situada sobre l'editicl. car les bombes o, per tal de ñcació actual te poc mes de sis .
rien necessaris i garanties de' L'acci6 de les ones Impul- rendibilitzar I'energia, orientar rnetres de tacana, quasi qua-
reintegrament. No sabem si ' saya un joc articulat depalan- les péndulas segons la direc- tre metres d'amplada de paret
finalment l'Ajuntarnent de la , ques que transmetien el movt-. ció de les ones, D'aquesta ma- lateral i una alcada de prop de
ciutat aporta aquells cabals. ment a les bombes. El meca- nera es permetiade poder qua- cinc rnstres. L'arc de volla es

nisme s'expllca de la segOent liliear el seu projecte com un conserva precáríarnent i que-
manera: El movimiento que veritable molino msrttimo. den alguns vestigis de paret
da a la péndulá el embate de de restanca superior amb ,al-
Ias olas, se comunica al mis- Frac8s 1, decadencia gunes obertures.
mo tiempo al guimbalete, del
cual recibe Immedlatamente la
picora de la bomba una fuerza
, compreslva, acuyo Impulso el
agua introducida por el taladro,
Interior va subiendo por el otro
tubo hasta descargar en el
esunau« Aixi, les bombes
pujaven I'algua a la part supe- \
rlor de la bassa, on era retlngu-
da flns al moment de moldre.

Darrere I'edificl de les bom-
bes s'alxecava I'obra del rnoll.
Tenia una estructura I un lun- .
cionament totalment conven-
cionaL A la part superior hi ha-
via la sala de moles, a la Infe-
rior s'hi trobavael careaba on
s'allotjava una roda vertical
dentada d'uns sls metres de '
diametre que engravava amb
la lIanterna de I'elx de la mola. '
En buldar la bassa, I'algua
balxava pel canal flns a Incidir
en ola IIlopll do 111rodll hldrllu·
IIca, I alxl, el moll corriente I

L'ínventor

'Bstructura I
funclonament

, Eli detalla de I'obrll ,1 fun-
clonament de,l·moU ens vénen
donats per la' descrlpcló leta
per un anOnlin en carta adreca-
da al O/arlo al Bllrcll/ona I
publl.cada el 9 I 10 d'agost de
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meria del segle XX per
instal.lar -hi un viver de peixos.
En un altre moment, una ern-:
presa local va pretendrs ler-hi
un,.embarcador.

Arqueologla Industrial

El moli va treballar, potser,
uns pocs mesos de I'estiu de
1801, Suflclent per veúre la - El Mol! de Mar s'ha preser-

,invlabilitatd',aconseguirHn..bon 1 vat e,n la memoria col.lectíva
rendlment amb una íont ' en forma d'unes poc interpre-
d'energia tan Irregular I feble tables restes fisiques i també
comlesonesdelanostramar, corn atopónlm, Avui, El Mol!
Han passat200 anys Ila cons- de Mar ésel nomque rep el vel
trucció s'ha anat deterlorant Centre d'lnlclatlves I Motlvació
progresslvament. No sabem Prolesslonal de la Generalitat

-qulnes reaccions.va ·mbtivar de Catalunya.
aquell resullat nelast ni qulnes Aquest centre és,alhora, la
foren les conseqüencíes per al seu principal de reconegut
seu arriscat promotor. La cons- Festival Internacional de Mú-
trucci6 del port, cap als anys sica Popular i Tradicional. S6n

.cinquanta del nostre segle, factors externs que poden con-
provoca la lormacló de la plat- trlbulr a la seva dlfusl6, La sal-
ja 1, aixi, el retrocés de la mar vaguardadelMoli espotveure
que ha relegat el moli molt reforc;ada amb la seva Incor-
lIuny de I'algua, Ens consten poracló al nou proj80te d'Eco-
dlterants aotuaclons de con- museu del mar Impulsat per
solldacló de la construccló ets l'A)untament. Uns plalons ex-
anys 19150 I 19715. pllcatlus I IIn8 Itot una maque-

:Loo rOlllOa dol moU 011 van 111podrlon a)udar 1I 10U co-
aprofltar tnod!)stament a la prl- nelX8menl,

Futur


