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E!  dibuix i la  pintura  han es
tat  i’afeccié més gran  de la me-
va  vida. De petit  ja  feia  dibui
xos  al  Ilapis  j  a  la  ploma,  me
  n’anava  ais  docs  de!  capda
munt  de  I’estaciô  de!  Nord
—on  hi  havia  els  carros  de
cavalis—  i dibuixava apunts  de
cavails.  Més endavant,  vaig fer
un  curs a  l’escola d’Arts  j  Ofi
cis  amb  cl  mestre  Cuixart  j  el
1922  vaig  rebre  Iliçons  de  di
buix  i pintura  d’en Miquel Sol
devila  a Barcelona.  Aqueli  ma
teix  any  vaig organitzar  la  pri
mera  exposiciô  manresana
d’aquest  segle, al  Casai  Regio
nalista  del Passeig  de  Pere  iII,
junt  amb  en Rarnon Mart! Far
reras  j un tal  Sancliment.

Pels  anys  20  i 30 a  Manresa
no  hi havia  delineants.  Sembla
que  l’ûnic  era  en  Camps,  périt
aparellador  j  delineant  de
l’Ajuntament.  D’arquitectes,
pràcticament  tampoc  n’hi  ha-
via  a  excepciô d’en  Josep  Fir
mat  j  en  Pere  Armengou;
aquest  ûltim  tenia  e! despatx  a
Bare1ona.  En  Firmat  tenia
tanta  feina  que  havia  de  recôr
rer  a  una  auxiliar  que  li  fes els
jilànols  en  net.  Primerament  li
va  ajudar  n’Anselm  Corrons,
perô  quan  aquest  no  va  poder
per  excés  de  feina,  m’ho  van
proposar  a  mi  j vaig decidir de
provar-ho.  Aixô  devia  ser pels
anys  28.

Jo  vaig  agafar  moit  interès
pels  plànols  topogràfics.  A
l’any  1933 bona part  de! plànol
d’eixarnple  de Manresa  va pas
sar  per les meves mans.  El plà
no!  e! va  començar  en  Firmat,
junt  amb  un  altre arquitecte  de
Barcelona  —crec  que  es  deia
Tarragô—;  j una  part  de trebali
la  va  fer  un  enginyer  que  es
deia  Serdoya.  Jo  em vaig encar
regar  de  passar-ho  en  net,  de
fer  ampliacions,  etc.

Es  interessant  remarcar  que
per  realitzar  aquest  plànol
1’Ajuntament  de  Manresa-  va
obrir  un  concurs  que  consistia
en  aixecar un  pla de tota  la ciu
tat,  j  ilavors,  projectar-hi
l’eixample.  Perô  el  premi  que
van  posar  era  tan  exigu que  no
s’hi  va presentar  ningi.  Sé que
van  venir  gent de  fora  a  mirar
ho  sobre e! terreny,  com uns de
Sabadeil,  per  exemple,  que

1933
prengueren  unes  notes  amb  el
taqulmetre  sense baixar de! cot
xe  j  van veure  que  amb  aqueUL
preu  era  impossible  de  realit
zar

L!avors,  els regidors van de.
manar  a  en  Firmat si ho  podia
fer  e!!, perè  ja  abans  els havia
dit  que  a  aqueli  preu,  no.  ].

l’Ajuntament,  en  comptes
d’augmentar  e!  preu  —no  hi
havia  prou  diners  per  fer-ho—-
va.  optar  per  dir-li  que  fes et
plànol  a partir  dels plans  antics
d’en  Col! j Vilaclara.  1 aixj  es
va  fer.  Perô  ens  vam  trobar
amb  un inconvenient molt greu
i  és que aqueils piànols s’havien
assecat  d’una  manera  tal  que
havien  disminuït  de  format  j
aixô  ens va  portar  moites difi
cuitats  perquè,  en  general,  to
tes  les  mides  quedaven  curtes;
perô  no hi va haver cap més so
!uciô  que partir  d’aque!l pia an-
tic.  De  les zones  noves  de  la
ciutat  que  no  hi  apareixien
—Tossai  dcl Coro,  Puigberen
guer,  etc.—  en  vaig  haver  dc
fer  un  p!ànol  topogrâfic  j des-
prés  ho vam adaptar  al genera!.

E!  p!ànol  quedava  a  escaia
1/2000  i es  va haver  d’ampliar
a  1/500.  Van sortir 40 ô 50 fulls
d’un  format  80 x  90,  ainpliat,
per  poder-ho  detallar  més.
D’aquest  trebail,  de  moment,
se’n  va encarregar  cl Sr.  Serdo
ya  amb  uns  delineants  que  te-
nia  a  Barcelona.  Perô,  veient
que  passava  el temps  i  que  no
l’enllestien,  en  Firmat  cm  va
demanar  a  mi  que  agafés,  ai
guns  xicots de Manresa  que sa-

Adéu-sîau,amîc Padré î

El  plànol  d’eixample

LnturaL’amor  pel  dibuix  I  p
també  he  pintat  bodegons  j   ensenyat que  moites vegades és
fors.  He  dibuixat  al  ilapis   milior acceptar  amb  paciència
plom,  a carbô, sanguina, etc. He   un fet,  que  no  pas  discutir-!o.
pintat  a  l’aquare!.la,  quadre     Per mi,  e! pintar,  fer escultu
(pergamins),  pasteli  (ventalis   ra o  dibuixar  consisteix en imi
de  seda) i a  l’oli.  He fet  també   tar,  niillor  dit,  “sublimar”
gravats  al foc sobre fusta j mas-   l’obra de  Déu en  la Natura,  no
fi!  i un  sol  esma!t al  foc  sobre   com en  un  miral!,  sinô  amb
aram.                       aquella subtil  percepciô  que  e!

.  L’obra  d’art  s’acostuma  a   Creador es complau en  atorgar
pensar  j  a  plantejar  abans  de   ais artistes.
començar-la.  Desgraciadament,    Fins al  1 936, jo anava  a  pin-

els  atzars  de  la  vida  fan  que   tar a fora,  concorria a les expo-
l’obra  es quedi  moites  vegades   sicions col.lectives de Manresa,
“in  mente”.  Perô  crec que una   donava classes de  dibuix,  aixe
obra  ha  de  ser  començada  i   cava plànois taquimètricS, dcli-
acabada.  Hi  ha  coses  com   neava edificis,  projectava  j re
l’aquarel.ia,  ci dibuix i e! llapis   produra  cartelis,  programes  i
que  s’han  de  deixar  fresques,   il.lustracions  per  entitats  reli
perè,  en  canvi,  crec  que  les   gloses j  culturals  de  la  ciutat,
obres  de  carbô,  pastel!  i  ou    moites vegades  per  “amor  a

El  1932,  l’Ajuntament  de   —que sôn  3 procediments  que   l’art”. . .  Ara  que  ja  he  arribat
Manresa  cm va  atorgar  e! pre-   permeten treballar-hi  en  etapes   al crepusle  de  la vida, veig que
mi  de  pintura,  adquirint-me  e!   durant  moites  hores—  han  de   sôn  moites  més  les  obres  que
quadre  “Torrent  de  Sant Igna-   quedar ben acabades.  Hom  no   volia fer j no he fet,  que no pas
si”,  que figura a la secciô histè-   pot excusar-se dient:  “Oh,  ho   les que  he  portat  a  terme.  Ais
rica  dci  Museu  Comarcal  de   vaig haver de  deixar”.          que nasquérem  a  principis  de
 Manresa.  A!  1933  vaig  pro-     Tota obra  o  acciô  humana   segle, la  guerra dci  1936 ens va
  moure la  primera  exposiciô  de   porta  missatges,  perà  • quan   partir pci mig la  vida.  Les cir
pintura  a  Vilada,  junt  també   aquest es vo!  fer  massa  palès,   cumstàncies de  la  postguerra  a
arnb  altres  dos afeccionats.  La   l’obra d’art  perd qualitat  j que-   Cata!unya,  ens  varen  lievar
meva  ûltima exposiciô  particu-   da supeditada  a  la categoria  de   moites ii.lusions  i varen dificul
lar  va  ser a  Manresa,  a  la  Lli-  •  cartel!  anunciador  .  Actual-   tar la  renaixença  cultural  i ar
breria  Ciutat,  dcl carrer  Sobrer-   ment, tothom  es veu capaç  de   tistica i  els  que  tenfem  obliga
roca,  i’any 1935.              “protestar”, si més  no  pintant   ciOfls familiars  vàrem  haver  de

La  meva especialitat ha  estat   lietres  a  les  parets  amb   fer moits equilibris per anar  vi-
cl  retrat  j  cl  paisatge.  perô    “spray”. Lexperiéncia  m’ha   vint.

-s        i_  J  t      —r                          I  I             I I      t  t  ti  I      1T1fflI    L__À.

____________           Membre actiu  del  C.E.CB.

-      _______ Je tenta I é  8 *a  t ja  ana    4 iquet1 *i»  hava  de venir a         en IeJem moi-    let que tIsw a SD1 Pau, on 10____ ‘  va aJHb el pane d (entre E’-    predicar d  canongeMuntagut   øsmes al  cenir  Reterdo    ha uns qt*flt  mtHeri  t
__     t;À I     —queeraunpredwadoraf*-   fssoana    bO°fJt

..—     g  I  ¶nt  jo’vençà  entremlg    ainb cos  i  anima a la pohtic*   om Pompeu Fabra. Bahst    t*i  eifl  dom VidaJO  m*s
      il equeils  senyors.  et  doctor    idet Primo de Rivera-.-   Roca  eh  (apmany,  Pare    d’ana vegndu he etat  n puni,-1j   Miré  et Sr  Sarret et Dr  b-  els  del  tentre iam  con’enir  IgU,  Pare  Putg,  Eont          d’estime la pote. HI ha

4   ieve4 et Se  Vile  Tot  cm  po-  que aniriem u t ofic  i  en  el  Quer  L’entitat sempre  va  flst  moMents 4  1J  ni’.

14 dien ser pare o avis  Su       moment que s aRequs a pre-  tenir ana ‘ida pujunt, dh,gmi.  qi  que morts. 14e t1nga’n
1representar  une  espccie  dicar sortinem  totseniuMsa  en  A  mes  m’entuiasmava  cor moli estmatlyt quan Une

d  nllaç entre  la gent rtadurs  .  .  anar  d’excurstô. Ht  retorre.

gent  rne  (et Centre F  •.  Perô es.veu qim hi va baver et— .:  gui tuta.a cornarca  del Bages       JU!o,.::  faig mies
ursionista  Avant’)  ,  ga que va errar  a  euir  la  i  moUe part  del  Pirm  i  O. Es clam que jo J’he Ictat

_____                             pobcia, va prendre entuets .t  netura ni  ‘ha meravdllut sem-    seznpre de quaisevol tannera______________            cerique aquesi en’ et  van    eus san taitumar cl  centre    pre t tanhe ni  ia  agradat fer    perqu m’ht’ fet  t’s  tipi  dl
clausurar  et 1924 Il niollu va    Pero Ua’orsja en  ram fusu’-   de pages  Per avtô, setupre    cammar I d estorços n’he let

-  :sr.es.aajornarunibeL€.lLIL.::QU!...Pne,me‘n:vaigaun:horUn*btat.
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Jo  séc  nascut  la  fit  de  reis del  1904. AIs  12
anys,  quan  ja  havia  fet  e! segon  de  comerç,  e!
meu  avi  matern,  Joan  Gonzâlez  Pérez,  qùe  era
administrador  de la Caixa  d’Estalvis  de Manre
sa,  em  va  agafar  pel  cou j em  va  posar  assegut
de  menton  a i’oficina  de la €aixa.  Jo llavors te-
ma  moites  inquietuds:  em  vaig  matricular  a
l’Extensié  d’Ensenyament  Tècnic  de la  Manco
munitat  de  Catalunya  i vaig estudiar  bona part
dcl  peritatge  elèctric  perquè  sentia  interès  per
tot:  pintava,  dibuixava,  m’agradava  la  tècnica
de  tota  mena,  de  quimica,  de  plànols.;

Era  la  tercera  generacié  de  la  meva  farnilia
que  trebaliava  a la Caixa:  elmeu  avi, cl meu pa
re  j jo.  I ara, hi treballa  cl meu fui, que represen
ta  la  quarta  generaciô  Jo,  a  la Caixa,  hi he vis-
eut  un  periode  llarguissirn;  des  de  l’any  1916
que  hi vaig entrar,  fins  a  l’any  73, que  em vaig
jubilar,  sôn 57 anys  plens  de  vicissituds. .Us en
podria  ‘explicar moltissimes  coses.

Quan  vaig  entrar  a  la  casa  feia  uns  tres  anys
que  les oficines,  que  antigament  estaven  al  ca
rrer  de  Sobrerroca,  s’havien traslladat  al  carrer
de  Talamanca.  Liavors,  en tenir  casa  prôpia,  la
Caixa  va semblar  que havia arribat  a  la mai oria
d’edat  i ja  treballàvem  tot  el  dia,  si bé  només
despatxàvem  al  mati.  (Ai  carrer  de  Sobrerroca
només  obrien  els diumenges).

Aquells  anys hi havia molts pocs empleats.  Hi
havia  el meu  avi,  cap  d’oficines;  e! meu  pare,
que  només venia els diumenges;  el conserge j jo
com  a  menton.  A les tardes  passava  en  net  ais
diaris  les operacions  del  dia  i  ho  havia  de  fer
amb  Iletra  rodona,  tota  amb  plumilia  de  rodé,
que  donava  força  feina.  E!  1918, en  morir  el
meu  avi,  es  nombrà  administrador  de la  Caixa
al  meu  pare,  Blai  Padrô  Obiols.  Després  a  mi
em  van  fer  auxiliar,  més  tard,  comptable  j el
134,  sots-administradôr.

Estant  a  la Caixa  viviem també  força la  vida
politica  i social  dcl pais.  Acabada  la  la.  guerra
mundial,  per  exemple,  la  situaciô  ecônômica
d’industrials  i fabricants  era molt  bona.  El meu
pare  deia:  “els fabricants  de Manresa no po’den
tancar  les caixes de  cabdals  de  tants  duros que
hi  tenen  j,  en  canvi,  es  neguen  a augmentar  e!
jornal  dels  treballadors”.  I no  només  era  aixà,
sinô  que  algunes vegades quan tenien  un proble
ma  en  una  fàbrica  amb  els  treballadors,  en
comptes  de  resoldre’l,  escoltar-los  i,  si  conve
nia,  augmentar-los,  els fabricants  feien  una  ai
tra  cosa:  agafaven  un  autobés,  se  n’anaven  a
Andalusia  i el portaven  ple de gent d’allà perquè
treballessin  n la  fâbnica. Era mà  d’obra  barata,
gens  problemâtica,  que  els anava  molt  hé.

Poc  després,  perè,  cl  1919  s’esdevingué  cl
“lock-out”,  que prôdui  la paralitzaciô  de la in
déstria  jnanresana.  Durant  uns  mesos van  tan
carIes  fâbriques  tèxtilsi  van quedar  molts  tre
balladors  en atur.  Els fabricants  els deien:  “Vo-
leu  caldo? .Doncs, tassa i mitja”.  Van tancar  les
fâbriques,  van  augmentar  e!  valor., del  gènere
emmagatzemat.  Ells  estaven  tan  tranquils  per
què  encara  tenien  diners que havien atresorat.  I,

en  canvi,  els  treballadors  havien  d’anar  a  les
Marcetes  i  altres .boscos  a  agafar  llenya  per  a
escalfar-se.  Sort  n’hi  va  haver  que  a  moites  fa
milies  hi  havia  un  paletà,  un  manyà...  Aquest
fet  j i’ajut  que  la Caixa  va prestar  van permetre
que  la  situaciô  no  fos  tan  dramàtica.

Un  cap itol especial  de la histônia de la Caixa  j
que  a mi cm va tocarde  viure plenament  cornes
pon  al  de  !‘època de  la  guerra civil. El  7 de  se
tembre  dcl 36 es destitui  la Junta  antenior-i se’n
designà  una  altra.  L’endemà,  jo,  com  a  sots
administrador  (l’administrador  havia rnarxat  de
Manresa),  vaig  haver  d’acompanyar  la  nova
Junta  a!  flou  local  que  s’estava  construint  al
Passeig  de  Pere  III  (en aqueli temps  denominat
“Passeig  de Manuel  Ruf  Cintes, ‘Ç primer  miii
cià  manresà mort  a  la guerra,). Els membres de
la  Junta,  en veure que les obres estaven molt en
darrenides,  van  estar  a  punt  de  deixar c&ren  e!
projecte  de  trasliat.  Perè  jo  vaig insistir  que  les
obres  continuéssin,  primerament  pcrquè  ho
necessitâvem  per  falta  d’espai  j,  en  segon  iloc,
per  no  agreujarl’atur  laboral.  I aixi, es van con
tinuaÉ  les  obres  j,  a  més,  amb  un  avantatge:
que  es  van  poder  fer  a  preu  dcl  premupost  dcl
1936,  o  sigui  que  van  resultar  molt  barates.
D’aquesta  manera,  a pnimers de gener  dcl  1937
ens  traslladàvem  a  les  noves  oficines  dcl  Pas
seig.

Aquell  mateix  any  la  Caixa  d’Estalvis  de
Manresa  passà  a  dependre  de la  Generalitat.  A
mi  cm  van nomenar  delegat de  la  Generalitat  a
la  Caixa.  La meva feina consistja bàsicament  en
autonitzar  pagaments  i intervenir,  d’una manera
o  nitra,  en  totes  les openacions.

En  aquelia època la mai onia dcl personal de la
Cajxa  havia  estat  mobilitzat.  Només  vam  que
dar  cl conserge i jo.  Per subsanar  aqucst  buit —i
per  evitar  que  hi  vingués  gent  estranya  a  la
Institucjô—  es va  demanar  que  hi  treballessin
les  esposes de tres dels empleats.  I aixi es va fer i
haig  de  fer constar  que  totes  ho  feren esplèndi
dament,  i no ho  dic’pas perquè una  d’elles fos la
meva  espo3a,  eh?.

Per  cert  qué  durant  aque!!  temps  de  guerra,
va  caure  una  bomba  petita  —d’uns  5 quiios—
damunt  de la  Creadora  i l’expansiô causà  aigu
nes  destrosses a la  Caixa,  amb cl conseient  so
brcssalt  de  les dones  que  hi  treballaven.

El  juliol  dcl 38 cm van mobilitzar  a mi,  mal
grat  que .erainûtil  per la  vista  —tenia  12 diop
tries  en  un  ull—.  Per  voler  de  la  Provktència
vaig  anar  a  parar  al  Casino  de  Manresa,  on  hi.
havia  e! Centre  de Reclutament  Militar.  Allà  hi
vaig  estan fins a  finals  de  la guenra.

Durant  aquellS anys  de  guerra,  junt  amb  aI
guns  empleats  joves  de la Caixa,  a la tarda  aga
fâvem  la  bicicleta i anâvem  qui sap  a  on a  bus-
car  quilos  de  cigrons,  de  pèso!s...  dcl  que  fos
per  tal  de mantenir  la  famjlia,  ja  que  passâvem
més  gana  que  mai.  Ens  ho  havfem  d’arreg!ar
com  podiem  per  sobreviure.

JOAQUIM  ALOY.
-           (Fotos realitzades el 30-3-80)

sempre

Gonzlez
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Prop  de 60 anys a la
Caixa  d’Estalvis de Manresa-

bessin.  dibuixar  j  que  I’acabés  Daftra  banuà,  la tcla que  s’ha
tan  aviat  com  pugués  perquè  via  passat  en  net,  que  es guar
l’Ajuntament  li  reclamava.  dava  a  !‘Ajuntamcnt  i que  cm

sembla  que  després  es  va  per
dre,  la  va  fer  un  delineant  de
Lleida,  que es deia Manuel  An
drés  i  que  —cal  reconèixer
‘ho—  ho va  fer  amb  moita  piil
cnitud.

Vaig  buscar  a  en  Joan  Vilano
va,  en  Ferran  Feu  i  en  Llujs

-  Urô  j cm van ajudar  molt,  per
què  si ho  hagués  hagut  de  fer
jo,  tenia  feina per un any j mig.


