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El  prsonàtgé
En  Pere  Jorba  j Puigsubirà  nasqu  e! 15 d’Octubre  de  1907 a•

Manresa.  Era  fil!  de  Josep  Jorba  j Rius,  nebot  d’en  Jorba  j
Rius  j  nét  d’en  Pere  Jorba  j Gassô.  Jo formava part d’aquell
grup  de  canalla —ens  diu  al  par!ar  de  la  seva  infància  j
joventut—  que de petits  vam anar ais Germans de les Escoles
Cristianes,  que  érem també  dels Pomelis  de Joventut,  que
després vanfrequentar la Cova de Sant Ignasi —on hiférem çL

-  exercicis espirituals—, que anàvem a les Congregacions Ma-
rianes  j que  més tard vam entrar a la Liiga de Perseverància.
Tots  érem gent de fami’lies ben educades, d’idees de dretes, és
clar,  persones moit  decents,  Tots érem coneguts. Jo  de  tots
aquelis  en dic manresans,  perquè ara hi ha  moits habitants a
Manresa,  per3 de manresans autènties  en  quedem fa  ben pocs  i
els pocs  que  quedem,  quan  ens  trobem  ens saludem  com .,ifÔs
sim  una reminisCènCia.

En  Pere  ais  13 anys  entrà  a  la Casa  Jorba  j com  que un  dels
principis  dcl  seu  oncle era  que  no  hi podia  haver  favoritisme  a
la  casa,  va  haver  de  començar  omplint  (inters  de  despatx  I
buidant-los,  canviant  les plumules  dels escrivents,  buidant  pa
pereres,  anant  a buscar  a l’es(iu  un  càntir  d’aigua fresca,.  etc.

.  aixi  hi  va  estat  5  anys  i  després,  seguint  la  idea  .  que  havia
d’estar  a la botiga  j no  al despatx,  com  a  possible succesor  dcl
seu  pare,  l’enviaren  a  una  casa  de teixits  de luxe de  Barcelona,
sense. perè. —4i agrada  aclarir—  cap  mena  de  recomanaciô.

Tues  anys  després tornà  a Manresa  j ja  a la botiga  anà  seguint
totes  les seccions,  fins  que  al  18 anys  el ‘destinaren  a  viatjar.
En  aquell  temps  els viatjants  havien  d’anar  amb  els  cotxes de
linia  o arnb e! tren  j amb  una maieta  de  70 quios.  El viatge, pe
ro,  l’ensinistrâ  en  cl  coneixement  més  intim  i  personal  dels
clients.                 -

El  1929 féu el servei militar,  perô,  al  ser quota,  pogué  servir
aqu  a  Manresa  durant  9 mesos.  Després  tornà  a la botiga:  era
el  temps  en què  els botiguers  es negaven  a concedir  la jornada
de  8 hores  j e! descans  dominical,  reivindicacions  exigides  pci
Centre  de  Dependents  j aixô  motivà  una  veritable  batalla  fins
que  foren  concedides.

L’any  1935 ingressà com  a vocal en cl Conseil  d’Administra
ciô  de  la  Casa  Jorba.  Aviat  vindria  la  guerra  i  la  casa  seria
col.lectivitzada  pels  treballadors.  Aquests  van  nomenar  un
Conseil  d’Empresa  i tots  els del Conseil  d’Administraciô  que es
deien  Jor’ba —entre  eus  en  Pere—  van  haver  de  passar  a  ser
simples  dependents.

La  guerra  s’allargava  i semblava  que  d’un  moment  a  l’altre
en  Pere  Jorba  seria cridat  una  altra  vegada  a  l’exèrcit. Liavors
eh  es presentà  com  a voluntari,  perô  amb  la intencié  d’escapar
se  i ‘d’arnagar-se  després:  Abans  d’anar  a  servir eis  rojos
—afirmà-—  preferia  amagar-me, car jo,  com  tota  la meva
famiia,  militava  a  la  Lliga  Regionalista.  Aixi,  disfressat,
s’amagà  a  Sant  Mateu  de  Bages  i hi  romangué  des  de  l’abri!
fins  al  novembre  de  1938, data  en  què  tornà  a  Manresa  i on
continuà  amagat  fins  a  la  fi  de  la  guerra.  El  24  de  gener,’a
l’entrada  de  les tropes  franquistes,  sortf  de  l’amagatail  i anà  a
la  botiga,  perô  com  que  els dies  22 i 23 no  hi  havia  hagut  go
vern  a  la  ciutat  —els roi os havien marxat  j els ocupants  no ha
vien  arribat—  la  gent  saquejà  tot  I’establiment  de  dait  a baix,
deixant-lo  en  un  estat  ben deplorable.

Després’ vingué la monotonia del trebail. Ai  1941 va morir
el  seu  pare;  Josep  Jorba  j Rius,  j cli quedà  responsable  de tptes
les  seccions,  tant  al detali com  al major.  E! 1942 passà u ser ge
rent  de! Conseil d’Administraciô  de  la Casa. La postguerra fou
dificil:  eh  comerciants  es trobaven  d’una  banda  amb la fiscalia
de  taxes existents.  D ‘ultra, amb  la dificultat  de  trobar gènere.
Aixô  era  una  tragèdia  i els  fabricants  so!ien donar  el gènere  ai
que  pagaya  més.  Aquesta  anômala  siiuaciô  va  durar fins  e!
1952  en qué  s’aprôvà  la liibertal  de preus.

Ei  1964, a la mort  d’en Pere  Jorba  j Val!, quedà  com a Presi
dent  dcl Conseil  d’Administraciô  de l’empresa,  fins que aquest
es  va disoldre  cl 1973 restant  com a  Admimstrador  General,  en
Lluis  G.  Jorba  i Gomis.  Dos  anys  abans,  cl  1971, hi havia  ha
gut  el  traspàs  dels  Magatzems  al  Grup  Comerciai  j  Industrial
S.À.  Gicos. El  1975 ho  seria amb  un  nou  nom:  Europrix  S.A.

La  vida d’en  Pere  Jorba  ha  estat  estretament  liigada  a les vi
cissituds  j u  i’evolucu5 que  ha seguit  ai liarg dels  anys  la Casa
Jorba.  Aquest  profund  coneixement  de  la  histôria  de  la  casa
[‘ha  portat  a  escriure’n  diversos  apunts  que  constitueixen  un
document  de. força vâlua  per a çonèixer  una  etapa  important  de
ta  histèria  de  la  ciutat.  Cal  destacar,  en  aquest  aspecte,  e! seu
Ilibret Jorba, promotor del comerç a Maizresa pie d’anècdotes
dades  ben curioses.

Tiinmoteix,  la seva activitat no ‘ha  limitat  només  al trebail
de  can  Jorba,  sinô  ben  al  contrari,  ha  participat  activament
amb  diferents  entitats,  com  per  e*emple  en  l’Associacié  de  la
Premsa  -—durant la  Repfiblica—  i  especialment  en  el  Centre
Excursionista  de la Comarca de! Bages, de! quai en fou  presi
dent  de  1954 a  1964, una  etapa  força  conflictiva.

-Les  seves afeccions  han  estat  mfiitip!es.  Ha  estat  un  apas
sionat  de ta fotografia  i posteriormenf  de ia cinematografia  ca
solana,  -activitats a  les que  s ‘ha dèdicat fins  fa  pocs  anys.  Una
altra  de les seves afeccions  més constants  ha  estat  la lectura:  He
IleZit moit i de tot.  Interessat  ja  de  petit  per  la  Geografia,  la
Histôria,  I’Entomologia,  enamorat  de!  romanic  t  admirador
de)  gôtc,  col.lecionista  de  més  de  3.300 goigs  que  l!iurà  al
Centre  Excurisonista,  en Pere  Jorba  i Puigsubirà  ens  conclou
amb  la seva habituai  senziliesa cl seu perfil  biogràfic  dient: No
he  tingut cap mena d’instrucciô acadèmica. Només  he tingut
moita  curiositat. He tastat moites disciplines perd no he passat
de  ser Ufl  simple afeccionat, no he aconseguit de ser un erudit
en  res. Ara  que jo no puc  dedicar-me a cap exercici f(sic,  he
reprès les meves joven(voles col. leccions filat4iiques. En total,
com  podeu  veure, ben poca cosa.

Jorba  j Manresa,  sinônims
—  Quins  sén  els  principals  fets
que  destacarieu  a  l’intentar  fer
una  sintesi  de  la  histôria  de  la
Casa  Jorba  j de! què  ha  represen
tat  per  Manresa?
—  Es fa  d:flcii intentar una vi
siô  de conjunt de la Casa Jorba.
Ais  manresans de Manresa no e!s
cal  contar-!os-la, perqué  i’han
viscuda I se la saben de memôria.
Perd per ais joves d’ara i esdeve
nidors  de  demà,  potser  caidria
fer-ne  ana  petita  recordança.

Ningd  no  ignora  que  els
començaments,  tant  industrials
com  comercials, foren  moit mo
destos.  Ho foren  tant qua avu:
no  seria possible de reemprendre
laventura.  La  gent  ha  avançat
d’una  manera insospitada  aquel!
que  per  al!à ais anys  1900 queda
va  bocabadat  per  quaisevolfote
sa,  avui  no  s’admira  de  res, per’
grandiôs  que  sigui. A vui  tot  neix
u  i’engrôs,  amli  capitais  immen
sos  j gent  moit  entesa  en  econo
mia  i finances.  Sigui  com  sigui,
la  casa  coménçà  amb  eiements
propis.  Els anys  de  lluita  aferris
sada  es  poden  situar  éntre  els
anys  1886 ai 1923. No  n ‘hi havia
prou  d’un  capita!  dnic:  culien
col. laboradors amb fe  en la casa
j  capacitat  de  trebali.  Per  aixô e!
meu  oncle  Joan  es  voltù  de per
sones  enteses  i umbicioses per  ta!
que  I ‘ajudessin  i  va  arribar  e!
moment  en  què  aque!la  rad  so
cial  tan  casulana de  P. JORBA  e
HIJOS  es  convertis  en  les  IN
DUS  TR JAS  Y  ALMACENES
JORBA,  S.A.,  on  es pogué  do
nar  cabuda a les persones  que  ho
mereixen  per justicia  i per  dedi
caciô.

Aquest  primer  Conseil  d’Ad
ministraciô  fou  presidit  per  en
Joan  Jorba  i R jus, fins  a la seva
mort  e! dia 21  de  març de  1938.
El  succe!  e! seu fil,  en  Pere Jor
ba  i Vali, que  en  va serpresident
també  fins  que  va  morir,  e! 30
d’abri!  de  1964.  D’a!eshores  es-
tant  em  va  tocar  d’ésser  presi
dent  a mi fins a la fi,  etapa  que fa

-  estù expiicada  en la meva  biogra
fia.

tipies  exposicions  -‘ monogn
ques,  subvenciond  publicacii
cuiturals,  muntà  la primera
cola  Jnfantil  de  Conducciô
terra  del  5è  pis.  I  una  activ
molt  important  fou  la  que
rant  els anys de! 1952 ai  1971
gamtzava  setmanlament  a la S
Loioia:  sessions  de  cinema  aj
per  a  infants  a  cârrec del  P.
ran  Torra,  S.J.  A  coda final
curs  es  repartien  premis  per
infants  que  més ho mereixien,
la  seva  assitència  j per  l’esp
cr(tic  de  les  pel. licules  visio
des.

També  organitzàrem  a

gran  espiendor  la Primera  :L

-  L’et
del  Cei

A  les  darreries  de!  l95
van  -e!egir president  dci  C
Excursionista  de  la  Con
dci  Bages;  jo  ja  n’era  soc
cIel 1920.

E!  1955 em  vaig  haver  d
càrrcc  de  la  celebraciô  de]
quantenari  dci  Centre  qi
fu  durant  tot  l’any  i que
cert,  va  ser  brillantjssima
ho  die  perquè  jo  fos  presi

-  perquè  si  no  hagués  cor
amb  les  ajudes  de  moits
panys  no  s’hagués pogut  p
a  terme  tot  allô,  perô  és q
havia  un  entusiasme  genei

Durant  les  noces  d’or
rem  moites  distincions,
elles  la  medalla  de  la  ciu
una  de  moit  excepcionai:
13  de  novembre  de  l55,  I
deraciôn  Espaflola  de  M
fiismo,  cl  president  de  la
era  en  Delgado  Ub
desplaçat  especia!ment  di
Madrid,  era  portador
placa  d’argent,  oferta  pe
superior  organisme,  al  C
Excursionista  de  la  Con
dci  Bages,  amb  motiu  dc
Cinquantenari.  També,  ii
tet  sense precdents,  ci  C
Excursionista  de  Catalun:
voler  honorar  ai Centre  E
sionista  de  la  Comarca  dc
ges  —que era  cl segon que
via  fundat  a  Catalunya—
cedint  al  seu  President  un
ca!ia  a  perpetutat  en  e
Conseil  Directiu,  amb.  d
veu  j vot.

Aqueil  any  vam  ceiebr
versos  actes,  un  deis quai!
col.iocaciô  d’una  creu  a
del  Calderer—  va  esdevei
fet  dramatic.  Ja  ara,  fa
mesos, quan vam celeb
75è  aniversari  i al  quai  jc
cjes  a  Déu,  vaig  poder  a
vaig  prendre  e! micrôfon

Dialogantamb1...(4)

Pere Jorb’â i Pùigsi
Mireu,  fo  he  estat  un  home  que  mai

no  m”ha  agradat  l’exhibîcionisme
—més  aviat  em  fa  una  esgarrifança
terrible—,  de manera que quan e! meu
fil!  em  va  dir  que  vol!eu  venir  a
entrevistar-me.  la meva  primera  reacciô
va  ser la d’oposar-m’hi. Després, perô,
al  veure que hi tenéeu tant interès, I per
no  donar-vos un desaire, vaig acceptar.

-  Penseu,  perô,  que  en  mi  no  hi  troba
reu  res que us interessi: jo  sôc una per
sona  que no  ha sobresôrtit mai en  res,

-  sempre  m ‘he dedicat ûnica I exciusiva
ment  ai trebail. Hi ha moites altres per-

sones  que  us podran -  explicar  molte.1

més  coses j més bé que no pas jo.  -

-  Amb aquestes araules  ens va rebre
casa  seva en  Pere  Jorba  i  Puigsubirà
que  estava convençut que en poca esto
na  hauriem conclôs e! diàleg, perquè j
ens  ho hauria  dit tot;  perô e! cert és qui
vam  estar tota una tarda conversant i n
n’hi  va haver pas prou,  ni de bon tros
per  a poder encabir-hi tot aqueil feix di
coneixements  j  records que el  Sr. Peri
ens  auava  desgranant. Heus-ne aqu  al
guns:

La  casa Jorba  ha estat j encara
és  una -instituciô comarcal.  A vui
encara’ia  major part de  gent  va u
comprar  a  can  Jorba,  sense
altres  adjectius.  J  aixô  em  dôna
Iloc  per  a  expressar  la  meva
estranyesa  pel  motiu  que  un
Ajuntament  democràtic  que,
amb  bon  criteri,  ha  concedit
noms  ‘a carrers  de  la  ciutat  que
certament  ho  mereixien  com  u
educadors, formadors  de joven
tut,  homes  de  ciència,  etc.,  que
han  donat  tots  eh  liustres  a  la
ciutat,  hagi  esborrat  e! nom  de
JOAN  JORBA  j  RIUS  que  no
obrd  mai  en politica,  perd  que  la
ciutat  li  deu  sense  dicussiô  en.
primer  lioc,  e! desvetilarnent  co
marcal  I  ancestral  de  Manresa  i
darrerament, un renom prou po
derôs  per  significar  e!  comerç
d’una  pobiacid j d’una comarca.
Alguna  cosa  hi  ha  d!haver  per
què  fins  «ra Manresci I Jorba  e
sultaven  sinônims  comerciai
ment  parlant.  -

I  deixant  aquesta  trangressiô,
seguim  amb  la nostra  visiô.  Du
rant  els  cents  anys  de  vida
d’aquesta  Casa, s’hi  ha  venut  de
tot,  des de merceria fins  automô
bus  (ôqueils  inefabies  Chevrolet,
Ford,  Mercedes,  Hispano
Suiza),  passant  per  tota  mena  de
nover ats  de  vestir  j  ca!çar,  de
mobles,  de  queviures,  de  jo
guines...

No  acabariem  mai.  Al
normalitzar-se  e! comerç  per  alld
e!  1952,  fa  a  la  casa  Jorba  era
respectable j respectada,  amb  un

-  gran fons  de  prestigi  i de  crèdit.
D’a!eshores ençà, l’evoluciô co
- merciai ha canviat radicalment,
està  a  la  vista  general:  s ‘han
muntat  negocis incomparables,
amb  sucursa!s  a  tota  Espanya,
respatllats  per  capitals  descone
guts  i amb  els quais ha  estat  im
possible  la competència.

Perd  e! criteri de la Casa Jorba
no  es  limitava  simplement  u fer
comerç  j ompiir  el calaix. - Ve  de
dicar  moits  j valuosos esforços al
foment  de  la cultura:  organitzà,
amb  periodicitat  exemplar,  môi

I
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)Îrà,  manresà de tota  la vida
ilada  de  Models,  presidida.pre
isarnent  per  Miss  Cotô,  que  vin
ué  expressament  a Espanya  i hi
réu  solament  dues- actuacions:
na  a  Barcelona  a  les  Galeries
rec  (ados t (‘altra, a la casa Jar
a  de  Manresa.  -

I  la casa que  encara avui  exis
eix  corn a INDSUTRIAS  YAL
rL4CENES  JORBA,  S.A,  no ha
stat  una  excepciô.  Grâcies  al
on  encert dels seus  darrers diri
ents  —i  entreells  e! darrer he
eu  de la Çasa Jorba,  en Llu(s G.
Irba  I- Gomis—..  s’ha  retingut
w  patrimoni  que,justificava  la
eva  perm anència.
L  inesgotable’ imag,inaciô

Je  Joan Jorba I Rius

—   I  què  ens  podrieu  dir  més
particurlament  de! vostre  oncle,
en  Joan  Jorba  iRius?  -

—  Ui!  Moites  coses! No  acaba
rtem  pas  mai. - El  meu  oncle  va
ortar  a terme  una act-ivitat fora
‘e  sèrie.  Era  un  home  que,
Ileugeràment  il. letrat,  tenia  en
canvi  una  (lest esa  natural  tan
gran  que  donava  deu  voltes a un
senyor  de  carrera. - IVomés  ha via
Ilegit  dos  o  Ires (libres que  (‘ha
vien  influenciat  mou,  entre  ells
E!  Criterio  de  Balmes,  d’on  va
treure  la mâxima  E! ser  savi  no
vol  -dir tenir  una  sèrie de coneixe
ments,  sinô  saber  les  màximes
veritats  de  l’activitat  que  un  està

ganitzadors  i,  després  de
felicitar-los  per  la  festa  que
feien,  els vaig  fer remarcar  que
ells  aquesta  vegàda  no  havien
de  patir  entreban,cs  de  cap me
na.  En  canvi,  durant  aquells
anys  tan  foscos,  totes  les  enti
tats  culturais,  excursionistes,
folklôriques,  -etc.  que  tenien
caire  català,  tots  érem  per defi
nicié  rojos-separatistas.  1  per
aixô  fins  i tot  un  acte  tan  sen
zili  com  aque5t  de  la  creu  del
Calderér  va  topar  amb  moites
pegues.  I  és  que  la  pôlicia  ens
va  marejar  moit,  tant’ a-l’anar
com  al  tornar.  Recordo  que’ al
tornar  quan  arribàvem  a  Ber
ga,  la  policia  ens  aturà  l’auto
car  j ens,ho  registrà tot  de  cap a
peus.  A  mi  m’interrogaren:  A
ver,  LdÔnde estân  los  unifor
mes?,-  que  himnos’han  canta
do?.  Escoita,  m’hi  van  tenir
més  d’una  hora’ allà,  eh?. - Fi
nalment  vam poder  marxar.

Amb  totaixô  vull dir  que, lia
vors  formar  part  activa  j  res
ponsable  d’una  entitat  d’aques
ta  naturalesa  era  una  veritable
aventura,  perquè  no teniem cap
mena  de  seguretat  i,  al  contra
ri,  érem  assenyalats  amb  e! dit,
érem  moit  mal  vistos.

Jo  vaig  - ser  president  del
Centre  Excursionista  durantiP
anys.  -  Quasi  em  fa  vergo
nya  de  dir-vos-ho,  perquè ‘po
ques  persones  han ostentat  una
presidència  tants  anys.  I  no  és
que  ho  fes pas  per gust,  perquè
jo  cada  vegada  que  s’acabava
é!  termini  demanava  poder  pie
gar,  perô  els socis -em tornaven
a  reelegir.. I  m’estranyva  molt
que  ho  fessin  perqué  jo  sabla
que  era  objecte ‘de critiques  per
la  meva  actuaciô.

Durant  aquests  anys  ‘vaig
viure  e]  conençament  de  la

transiciô  entre  l’excursionime
que  jo  coneixia de  quan  era  jo
venet  al  que  avui  dia  s’estiia,
perquè  llavors  era  i’època  dels
fundadors  de!  Centre  -Excur
sionista,  els  senyors  Oleguer
Mirô,  en Blai Padrô,  en Sarret  i  -

Arbôs,  e!  canonge  Mossèn
Guitart...,  amb  eis quais  jo  ha-
via  conviscut  j  enraonat’  cor-
dialment.  Recordo  que  aques
tes  dues  éitimes  personalitats
havien-  -  passat.  -  tardes  dcl
diumenge,  passejant  amunt  i
avali  a sota  les voltes de la Casa  -

de  la Ciutat,  el-is dos enraonant
o  polemitzant.  - i  jo  —que  era
jovenissim—  escoltant-los.  -

Jo  havia  viscut  aquestaèpo
ca  - en  què  al  Centre  Excur
sionista  hi havia  el 75¾  de cul
tura  I  l’altre  25¾  d’excur
sionisme.  A  més, eraun  excur
sionisme  que  es  limitava  ais
volts:  es’ feia  alguna  travessa
pel  Cadi,  pet  Puigllançada,  pel  -

Cou  de  Pat,  perô  eren  excur-,
sionsde  dos  dies,  màxim  de
tres.  Jo  vaig  ‘anar  vivint  com  -

aixô  s’anàva  girant,  com  tot  e!
jovent  advoçava  per  u,n excur

--  sionisme  niés  esportiu  que  no
-  pas  cuitural  i aixô  motivà  una
espècie  d’antagonisme  al
Centre.  Jo,  doncs,  vaig  haver
de  viure aquesta  època  conflic
tiva  que,  d’altra-banda,  no  em
dol  gens,  eh?  -  -

Ara  estic  content  perquè  al
dinar  del  75è  aniversari,  vaig
veure  ets xicots  del Centre  moit
entusiasmats  i  amb  uns  grans
anhels  de  superar-se  i  els  vaig
pronosticar  que  tots  elis,  que
sôn  més  joves  que  no  pas  jo,
celebrarien  el  centenari.  De
manera  que  estic  convençut
que  la vida  del Centre  ès viva,  i
a  més té sava,  no  és.eixarreïda,
o  sigui  que  creixerà.

amb  qui  tractava.
D  ‘ùltra banda,  tenia  e!  criteri

de  no  -acceptar  mai  cap  càrrec -

public.  Ens  havia  inculcat  a  no
saitres  que  e! ‘comrciant  ha  de
ser  apolitic  perquè  ha de  viure de
toi  hom,  j si s’arrenglerava a una
tendència  mit  deter,ninada,  (la
vors  els  clients  poden  dir:  No
vaig  ,amb aqueli  perquè  éscatal
nista  ni  amb  aqueli  altre  perquè
és  de  tal  partit.  Aquest  mètode
l’havia  practicat  sempre.  Ara  bé,
aixô  no ‘vol dir  que  e!! es  desen
ten gués  dels  problemes  de  la
ciutat,  ja  que  participa va  en. to
tes  les  activitqts  que  reperçutien
en  e! ‘benestar de la pobtaciô  o en -

alguna  millora  important  de
Manresa.  -

Era  un  home .eminent, èspecù
latiu;  sabia  allé  on  ‘havia  de
comprar  I  on  no  podia  fer  més
barat  j sabia també  allé on havia
de  vendre;  perd  és  que  a  més  a
més  tenia el geni, que  és innat,de
la,  propagan’da:  es  presentava
quasevol  ocasié aquf a Manresa i  -

e!!  l’aprofitava  per fer  qualsevol  -

cosa  que  deixava a tothom  boca
badat.  Només  us diré que  a apr
tir  de  1914 j quan  aqu( els  nego
cis ‘no tenien  la suficient  renova
ciô  -que e!!  voua,  es  va  avesar  q -

anar  cada -any a lafira  -de Leipzig
—que  era de  les més importants

-  d’Europa—  i d’allà portava  - ide-
-  es publicitàries  que  a casa nostra

constituien  una  autèntica  nove
tat.  Aquest  home  vivia exclusiva-  -

ment,  per  atreure  e! pébllc  fos
-  com-  fos,  s’e,npre,-  -és  clar,

l(citament  parlant.
-  I  de quina  manera,  a  la  prâctica,

aconseguia  atreure’s  la  gent?
—  Mireu,  uspodria  explicar un
feix  d’anècdotes  que  ens
il.  lustrarien  sobre  l’espetaculari
tat  comercial  -que  aconseguia.
Només  us  en  diré  algunes.  Per
exemple,  en  els primers  anys  del
cinema,-  a / ‘éstiu,  cada dissabte,
u-  dait  e!  terrat  de  l’edifici  que
ùvui  és  de! Banc  Central,  hifeia
col.  locar un  lIen çol que  servia de

-  pantaila  I  hi  p’rojectava
pei.ltcules  cômiques  j  d’aventu

-  res  que  tenien  moita  acceptaciô.
També  aqueli  temps,  que  es  ve
nien  molts  barrets--de palla  mo
numental,  que fela  20  metres  de
diàmetre,  dula  una  cinta  negra

-  que  l’e,voltava  de 80 centimetres
-  d’amplada,  ielvacremardavant

l’expectaciô  de  tot  e! pûblic  de
Manresa;  I  tot  aixé,  amenitzat
amb  mésica:  la- gresca  era  molt
gran.  .  -

Una  altra iniciativa seva va ser
la  d’instal.lar,  e! 1909, un elefant
de  3 metres-d’aiçada al carrer de!

-  Bern,  que  quan  se  Ii lira yen  10
cèntims,  amb  la trompa  els fica

va  a dintre  i, à canvi,  donava una
joguina.  Les  seves  idees eren ge
niais  î  atreien  una  gran  quant j-
rat  de  gent.
—  Voleu  dir,  perè,  que  aquesta
propaganda  que  a i’any  1910 ben
bé  podem  considerar-la  revolu
cionària,  no et va  portar  en algun
cas  concret  a  un  enfrontament
amb  ta  mentalitat  manresana.
més  reaccionària?  -

—  Si,  sobretot  quan  la Casa Jor
ba  va  exhibir  -en. els  seus  apara
dors  maniquis.  Era  e! primer  es
tabliment  que  hofeia  —abans no
existien  -i  es  tractava  d’uns
maniquis  de fusta  articulais  que
en.  -Joan Jorba  havia  portai  de
l’est ranger.  Eren  maniquis  de
senyores  I nenes vestides,natural
ment  d’aquell  temps,  perd  aixô
no  va ser  obstacle  perquè  algun
esperit  purità  els considerés  poc
menys  que  indecents.  Aixô

-  d’exhibfr  en  un  aparadorpeces
interiors    de    ,senyora
—a/esh ores  no  en  dèiem  sostens
sino’  cubrecursets  o  hé  cottlles—
feia  poser  e!  crit  alçl  a  més
d’un.    - -  -
-  -  Penseu,  perd,  que  quan  la Set
mana  Santa s’endarreria ijùfeia
bon  temps,  en - Joan  Jorba  no
permetia  que  un aparador de  Set
mana  Santa fos  substitut  per- un
altre  d’articles de  bany,  tot  i que
abans  els  banyadors  de  senyora
eren  uns  camals  que  baixaven
per  sota  de! gen o!! j  eren  tapais
fins  dait.  -

JVosaltres cada any per  Seime--
na  Sente  col. loçàvem  ais  apara
dors  els  vest ils - negres  que  es
duien  abans per  anar a  veure els
monuments.  - S!,  Ilavors  els  sen-

-  yors  anaven  tots  de  negre  I  les
senyores  amb  mantellines.  Hi
ha via  matrimonis  que  només  els
veies  junis  aquell  dia  i entre elIs
dos  no  es saludaven. -

La  societat  manresana
d’abans  de la guerra
—  Tot  aixô  ens  permet,  gairebé
ens  obiiga,  a  entrar  -a parlar  de’
com  era  la  societat  manresana
d’aquetl  temps...
—  Mireu,  aqui a Manresa,  entre
els  anys  1920 1 1936,’ la societat
manresana  era  de  moita  separa
ciô  de classes; hi havia  molta dis
tincié.  Les  classes  es  separaven
automàticarnent  o  sigul  que  una
noia  obrera, encara que  es guan
yés  bé  la  vida  treballant,, e! md-  -

xim  que es posava  per  mudar era
un  vestit de percale  o un popelin.
A’portar-ne,  un- de  més  bonicja
no  s ‘hauria atrevit perquè  hauria
estat  una  exhibiciô  inoportuna.
En  canvi,  els senyors’i  les senyo
res  que  tenien  une posicié  social
rellevant  es  diferenciaven  en

gran manera especialment per la
forma  de  vestir-se, - j  no  només
per  aixô  sino  també  pels  seus
modes,  per  - la  seve  manera  de -

caminar,  per  toi.

f0  recordo que aquï a Manre
sa,  a la missa de les 12 de l’esglé
sia  de  Sent  Domènec,  hi assistia  - -

tot  e! bo i millor  de la ciutat,  eco
nômicament  pariant.  Les  seny-  -

ores  portaven  uns vest lis de seda
I  lotes anaven  abi!lades amb  uns
barrets  de  fantasia,  adorns  de
ful!es,  de flors,  de  toi  tipus  de
penjolls.  Sôn  imatges  que-  ara
només  pode?n  veure  e  les
pel.  licules  de  l’any 30.  Després,
era  unà  veritab!e  del!cta pel  jo
vent  —jo  aleshores  devia  tenir
uns  15 anys—  ester-nos  allà a la.
plaça  i- veure’ls  sortir  de  missa.
Perqué  liavors aquella gent  s’es
tava  fins  a  l’hora  de  dinar  do
nant  voltes  à! Passeig, énica i
exclusivament  per  exhi bi r-se,

-  perquè’se’ls  mirés  j se’ls admirés
—car  no era gent per seure e  cap
banc—  i  després  es  retira yen - e
casa  seva.  La distincié  social era
molt  gran.           -

—  Aquesta  divisid classista  dè ta
-societat  devia  repercutir  ‘-en els
clients  de  la  botiga,  oi?
—  Efectivament,  - aqu!  a  la boti
ga,  quan  entrava  un  client,
hav!em  de  tenir la vista suficiçnt
per  saber  quina  mena  de  client
eta.  Haviem  de  saber  distinguir  -

une  noie  treballadora d’une  sen
yora.  Sempre  hav!em  d’estar
molt  alerta amb  el  tracte  que  es  -

donava  e cadapersona.  fera  une
cosa  imprescindibie  que  quan
entrava  un  client  a  la  botiga
—sobretot  ‘si  era  ‘de  certa

-  categoria—  la primera  obligaciô
que  tenia  l’aprenènt  era  acostar  -

cadires  ais components  de! grup.
Hi  havia  una séparaciô  que  avui
ha  desaparegut completament
del  tot.  -  -

-  —  Quan  va  desaparèixei-aquesta
diferenciaciô  socia1  i  a  què  ho
atribuiu?              --

—  Durant  l’advèniment  de  la
Repéblica  —que,  per  cert,  va
pro  vocar  una  gran  agitacié  so
cial  en  tots  eis terrenys .i un  caos
enorine—  es va jniciar una època
en  la que- la gent  que  podien
no  s ‘atrevien  a  ostentar  vestits.

‘Durant  la guerre esprescindia de
l  corbata  I  no  cal  dir  que  de!
barret, distintius que per ells sols
definien  aque!les persones  que
-els rojos anomenaven burgesos o
feixistes.  Després de la guerra la
separaciô  social  va  desaparèixer
de!  lot:  Eren  uns  anys  de pobre
sa,  la  gent  fa  no  mirava  jant
prim;  més  tard  van ‘entrar unes
noves  idees per  influències  foras
teres  que - imposaren uns models
foranies, per ‘exemple, els, “je
ans”  i toi aixô comporté unes
noves maneres de fer i avui dia
s’ha desvirtuat tant lot aixô que
fa no té puni  de comparaciô  amb
el què era abans. I és que  la mo
de  sempre can via. E! barret, per
exemple, abans -era indispensable
‘a ‘totes aquel!es persones que  te
nien  poc  o  mo!t rel!eu. E! duia
tothom,  lievat dels més bai,xos en
l’escale  social.  Ais  anys  20  une
ininoria  de jovent  fa  deixà  de
portar-lo  i èi  seu  desés  s’ha  ac
centuaI fins avui dia en que ce
dasci2 vesteix com vol j sense cap
formalitat. -  -  -
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-  fent.  Aix! un comerciant  s’ha  de
pro  veir  bé,  ha de  rebre e! gènere
amb  segurekit I  ha  de  saber  on
!‘ha  de  coi. locar.  Era  une perso
na  emineni  comercial;  sovint
deia:  Et  que  no  sén  pessetes  sôn
romanços.  E!!  va  comen car
anant  per  les fires  I pels  mercats
amb  el paquèt  de- gènere  al  col!
com  un  -  marxant  qua!sevoi.
D  ‘aquesta manera va éprendre e
conèixer  el  carâcier  de- la  gent:
només  amb  la  mirada  ja  sable
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