Els veïnats industrials dels Torras, paperers

Xavier Martí i Ylla

Resum:
Els Torras venien de la població garrotxina de Sant Joan les Fonts, un dels nuclis paperers
de Catalunya. I, encara abans, de l’Anoia i del Vallès. Haurien de transcórrer dos segles fins
no arribessin als municipis de Sarrià de Ter i de Flaçà, ambdós del Gironès, havent passat
per Bonmatí. El 1953 començaren a ocupar-se les primeres de les 100 cases que formarien
el “Grup d’habitatges Paulí Torras”, promogut pels germans Joan i Francesc Torras
Hostench. Es va construir en quatre fases i no es van acabar fins els 1961.
Talment com una colònia, aquest veïnat industrial va comptar amb església, escola,
economat, estanc, peixateria o barberia, zona esportiva i bar, un local per a cinema i teatre o
una residència per als amos o directius. El veïns han desenvolupat gran quantitat i diversitat
d’activitats d’oci sota el paraigües “protector” de l’empresa.
A Flaçà, on hi van bastir una fàbrica les filles de Salvador Torras Domènech,

es van

construir 44 habitatges i alguns equipaments. Mentre a Sarrià es construïren cases
unifamiliars excepte en tres casos de dos habitatges en el mateix edifici, a Flaçà es
construïren edificis de planta baixa i un pis, amb 4 habitatges per edifici.
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“El papel es quizá el objeto que mas revela el grado de adelanto y
cultura de un pueblo (...) El papel es el vehículo de las ideas”
Marià Font i Matheu

Una mica de genealogia
Els Torras venien de la població garrotxina de Sant Joan les Fonts, un dels nuclis paperers
de Catalunya. I, encara abans, de l’Anoia i del Vallès. Haurien de passar dos segles fins no
arribessin als municipis de Sarrià de Ter i de Flaçà, ambdós del Gironès. De fet, la seva
itinerància va ser llarga i és que “més que d’una població a una altra, els Torras van de molí
en molí”1.
El primer que s’instal·là a Sant Joan fou Salvador Torras i Ricart. Diu Francesc Cabana que
la seva família provenia de l’Anoia, que el seu avi feia paper al Vallès a mitjan segle XVIII i
que per part de mare en feien, ja a principis del XVII, a Ripollet. De fet, havia nascut el 1791
en el molí paperer que el seu pare regentava al lloc de Vilalleons, en el municipi osonenc de
Sant Julià de Vilatorta. El molí recollia les aigües d’una riera del Montseny. De jove, ell i el
seu germà Ramon van establir-se en un molí de Les Planes d’Hostoles, a tocar del Brugent,
a la Garrotxa.
Mentrestant, el pare, Melcior Torras, encara va fer un altre salt per posar en marxa un molí
enderrocat que havia concedit el 1675 Josep de Rocabertí, batlle general de Catalunya, a
Joan Baptista Perpinyà, a Banyoles: “Melcior Torras, paperaire del lloc de Les Planes
d’Hostoles, Las Planas de la Vall de Estolas, el 4 de desembre de 1819, davant del Tribunal
de la Intendència General de Catalunya, confessava que sota el domini i alou del rei, tenia el
dret de valer-se de l’aigua per a l’ús d’un molí paperer situat al terme de Banyoles, conegut
amb el nom de Molí d’en Perpinyà, aleshores enderrocat, com també la facultat de regar un
hort”2. Aquesta possessió venia per l’establiment fet per un canonge de La Bisbal al seu
favor. Melcior hi viatjà acompanyat del seu fill Ramon. Més endavant, els fills d’aquest
convertiren el molí paperer en fariner i començaren a elaborar xocolata: Xocolata Torras.
Salvador Torras s’havia quedat al molí de Les Planes, on s’hi casà. Però, deixà aquesta
població el 1825 per establir-se a Sant Joan les Fonts o Begudà, nom que rebia antigament
aquesta població. Una escriptura d’establiment en emfiteusi atorgada pel batlle general del
Reial Patrimoni de Catalunya, el 25 d’agost d’aquest any, comprenia la facultat de muntar un
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molí paperer amb totes les oficines necessàries en una peça de terra pertanyent al Mas
Juvinyà. Per fer-lo anar es valia de les aigües del riu Fluvià i pagava un cens anuals de 10
rals. Aquest molí, anomenat de Cal Bo, estava situat molt a prop de la fàbrica de paper de
Jaume Coca.
Els quatre fills del matrimoni continuaren la professió del pare: l’hereu, Francesc, restà amb
ell i dels altres tres, dos –Joan i Miquel- s’establiren cadascun en un molí diferent tot i que a
la mateixa població de St. Joan, mentre que el petit, Salvador, no va ser a temps d’establirse. Segons explica Francesc Cabana, “el 1854 el pare va demanar als germans que
concentressin els seus esforços en un sol molí i, sobretot, en una nova fàbrica”3. Seria la
que aquell mateix any es començava a construir i que se la coneixeria com l’Obra Nova, en
el mateix Fluvià. L’empresa va créixer i es van associar amb el paperer olotí Joan Antiga per
obrir un magatzem i una botiga a Barcelona, a tocar del passeig del Born. Posteriorment, el
soci va ser el gironí Joan Balmas. El 1862, l’empresa tenia 22 empleats.

El molí Fondo va ser comprat per Rafael Torras Juvinyà el 1921 (Arxiu Torraspapel)

Pere Sala, tot recollint el que diu F. Giménez Guited en la seva Guia de 1862, escriu que “la
indústria paperera liderava a la província de Girona el valor en edificis, maquinària i capital
circulant (pagament anual de salaris, matèries primeres, etc.), amb un 22% del valor fabril
total, seguida del sector tèxtil, amb un 20% i del fariner, amb un 11%. En canvi, 100 anys
més tard el 1969, el sector paper-arts gràfiques gironí se situava –d’entre 12 sectors- en el
7è lloc del rànquing industrial de la província”4.
Tot seguint a Francesc Cabana, el 1872 es fundà Torras Germans, segurament per la mort
del pare, amb Francesc, Joan i Miquel Torras i Corominas com a socis. L’any anterior la
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societat ja havia participat en una exposició de productes industrials amb aquest nom.
Segons el “Catálogo General de los objetos que figuran en la exposicion de Agricultura,
Industria y Bellas Artes, inaugurada en 24 de Setiembre de 1871, por S.M. El Rey D.
Amadeo I, en el local de la Nueva Universidad de Barcelona”, Torras y Hermanos van
presentar paper de fumar, paper de palla d’arròs i altres papers de colors, paper de solfeig i
copiadors de cartes. El 1877, el lloc de Francesc va ser ocupat pel seu fill Salvador Torras i
Mulleras i la societat prenia per nom Torras i Nebot. Aquell any s’introduí a la fàbrica una
màquina de paper continu.
Curiosament (o no tant), a l’Exposició Universal de Barcelona del 1888 hi van participar
quatre empreses papereres amb el nom Torras, procedents del mateix tronc familiar: Torras
i Nebot (Joan i Miquel Torras i Corominas i el seu nebot Salvador Torras i Mulleras);
Salvador Torras i Juvinyà, fill de Miquel Torras i Corominas, que tenia fàbrica de paper al
molí del Pla, també de Sant Joan les Fonts i utilitzava el nom comercial de “La Torra”; la
vídua de Salvador Torras Mulleras i que continuava la producció al primigeni molí de Cal Bo
i els banyolins Torras i Morgat, de l’altra branca, amb el nom de “Tres Torres”, i que
posteriorment passarien a fer xocolata. Les quatre firmes es van presentar individualment i
excepte la Vda. de Salvador Torras, les altres tres també es van presentar de forma
col·lectiva. Aquestes tres aconseguirien una medalla cadascuna. D’altra banda, les
empreses de Sant Joan utilitzaven el mateix magatzem a Barcelona, al passatge de la Pau.
Miquel Torras i Corominas morí el 1888. Com a conseqüència, el seu quart fill –i tercer noique havia anat a viure i treballar a Sevilla, va ser cridat per posar-se al davant de la fàbrica,
ja que el gran i hereu, Salvador, havia muntat la seva pròpia fàbrica i el segon, Joan, era
metge i exercia a La Bisbal. Un any després, es constituïa Sucesores de Torras Hermanos.
Hi tenien un pes important Rafael, que residiria a Barcelona i s’encarregaria de la
comercialització del paper, i el seu cosí Salvador Torras Domènec que amb el seu germà
Paulí dirigirien la fàbrica.
Les mateixes tres empreses que havien participat a l’Exposició Universal de Barcelona
participarien el 1889 a l’Exposició de París: Els Sucesores de Torras Hermanos presentaven
paper continu; Salvador Torras Juvinyá, paper per a cigarretes fetes a mà, el mateix
producte que Torras y Morgat.
Segons el catàleg que conté la “Relación de los expositores españoles premiados” a
l’exposició de Chicago de 1893, les tres empreses van tornar a participar en un certamen
d’aquest tipus. Les tres es presentaven amb la mateixa adreça de Barcelona (carrer de
Corts, 222), domicili on tenien un despatx i un magatzem conjunt.
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- Sucesores de Torras Hermanos. Papel continuo para escribir, para libros de
comercio (llamado Registro), litografía y edición de libros de lujo. Precio: desde 70 á
200 pesetas los 100 kilogramos en adelante. Venta en España y Ultramar. Medalla
de plata en las Exposiciones Universales de Barcelona 1888 y Paris de 1889
- Salvador Torras. Papel hecho á mano para la fabricación de cigarrillos. Precio del
papel La Torre: 7 pessetas la resma de 500 pliegos, puesto en el almacén de
Barcelona. Distínguese por la blancura, limpieza, resistencia y buena combustión. La
ceniza es blanca; se consume mucho en las Antillas y México. Medalla de plata en
las Exposiciones Universales de Barcelona 1888 y Paris de 1889
-Torras y Morgat. Papel hecho á mano para la fabricación de cigarrillos. Marca Tres
Torres. Precio: 7 pesetas la resma de 500 pliegos puestos en el almacén de
Barcelona. Distínguese por la blancura, limpieza, resistencia y buena combustión. La
ceniza es blanca. Medallas de plata en las Exposiciones Universales de Barcelona
1888 y Paris de 1889. Medalla de bronce en la Exposición Universal de Lisboa de
1861

Els Torras, en les seves diferents denominacions, van participar en diverses exposicions (Arxiu Foment del
Treball Nacional)
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Després de successives millores i engrandiments, el 1900 la fàbrica comptava amb un
centenar de treballadors i produïa 3.500 kg diaris de paper continu. Tanmateix, el 1901 la
bona harmonia es trencà entre els cosins: Rafael i Joan Torras i Juvinyà, d’una banda, i
Salvador i Paulí Torras i Domènech, de l’altra. Segons recull Cabana, el trencament va ser
causat per l’ús d’una tartana.

El salt a un riu gran: El Ter
A ran d’aquella feta, la societat es va trencar. Per parelles de germans, van decidir que
presentarien una oferta per quedar-se la part que no tenien. Sucesores de Torras Hermanos
S. en C. se la quedarien els que la presentessin més elevada. I foren els Torras i Juvinyà,
que aprofitaren per fer-hi entrar com a socis a altres membres de la família. Francesc
Cabana explica que, després d’un procés de modernització de la maquinària, “es consolida
com una de les primeres empreses papereres de Catalunya. Són un dels primers proveïdors
de paper que utilitzen editorials barcelonines” 5 . Es conserven diplomes d’exposicions
internacionals de París, Montreal, Saint Louis i Viena. El 1933 Rafael Torras Juvinyà era la
segona societat anònima paperera d’Espanya per capitalització. Segons escriu Pere Sala,
“la primera era el colós basc La Papelera Española, domiciliada a Biscaia, amb un capital
desemborsat de 63,6 milions e pessetes; a Torras Juvinyà era de 8,5 milions. La tercera
paperera espanyola era Miquel y Costas & Miquel, de Capellades, amb 8 milions”6.
Joan Torras morí el 1910 havent estat tresorer de l’Institut Català de les Arts del Llibre. Quan
va morir era el president de la Lliga de Fabricants de paper de Catalunya. A més, durant
diversos anys havia estat alcalde de Sant Joan les Fonts. L’any 1922 en aquesta empresa hi
treballaven 168 homes i 68 dones. Els maquinistes cobraven 10 pessetes diàries, els
ajudants i peons 5 i els aprenents 3. Les dones cobraven 3’5 pessetes per fer d’escollidores
de draps i aparelladores de paper. L’any 1921, l’empresa va adquirir la fàbrica de Joan
Capdevila, al Molí Fondo, i va passar a ser la principal factoria paperera de la comarca7.
Després que les accions de Torras Juvinyá S.A. passessin a mans de Torras Hostench S.A.
el 1970, aquesta l’absorbí el 1977.
Tal i com s’ha dit, els germans Torras Domènech van haver de vendre la seva part de
l’empresa de Sant Joan. Després d’haver cobrat en metàl·lic, van decidir ocupar la meitat
d’una nau que quedava lliure a la colònia Bonmatí, en aquells moments municipi d’Amer, a
tres quilòmetres d’Anglès. Manuel Bonmatí i Cendra atorgava una escriptura a favor de
5
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Salvador Torras i Domènech el 4 de desembre de 1901. El document establia que la
superfície a ocupar era de 43,20 metres de llarg 28,80 metres d’ample i un pis superior amb
la meitat de superfície, juntament amb un edifici annex i uns terrenys que es destinarien a
noves construccions i horts. La força llogada era de 200 CV, un salt de 12 metres i un cabal
de 1.667 l/s. El lloguer s’establia en 25.000 pessetes l’any a partir del primer de juliol de
1902, amb una duració de cinc anys, prorrogables en períodes d’altres cinc8.
La colònia Bonmatí per bé que no és una excepció, és un dels pocs exemples catalans en el
sistema de colònies en què l’industrial que l’aixeca no l’explota directament sinó que en lloga
les naus i els habitatges. En el mateix Ter n’existiren altres dos casos. Però la visió
empresarial de la família que li dóna nom la va portar, a diferència dels altres casos, a
aconseguir el seu propòsit fins i tot abans que la colònia estigués construïda.
El naixement de la colònia se situa entre el 10 d’agost de 1901 i el 15 de febrer de 1903,
segons es desprèn d’un certificat signat pel secretari municipal d’Amer el sis d’abril d’aquest
any. Tanmateix, una escriptura d’arrendament atorgada pel mateix Manuel Bonmatí, aquesta
vegada a favor de l’industrial barceloní Joaquim Estrany i Vintró, de 16 de desembre de
1896, estableix que “el edificio fábrica se construirà...”. Una altra escriptura, aquesta vegada
atorgada als fabricants de Manlleu Josep, Lluís i Vicenç Casacuberta i Gallifa, del 16 de
novembre de 1901, permet el lloguer de la meitat de la segona fàbrica, la mateixa que
ocuparien els germans Torras Domènech.
Entre altres particularitats, aquests contractes establien que “el Señor Bonmatí dispondrá de
las letrinas de la fábrica, obligandose á retirarlas en las épocas oportunas”. A més, “el
arrendatario se obliga á no tener la fábrica en trabajo normal los dias festivos”. El contracte
també diu que “a contar desde el dia que empiece á funcionar el alumbrado eléctrico que se
instale en la fábrica, facilitarà el arrendatario una corriente bastante para cinco lámparas
incandescentes de diez bujias para la casa habitación del propietario, viniendo, empero, á
cargo de este, todos los gastos de instalación”. Respecte l’enllumenat, en el contracte dels
Casacuberta es diu que “facilitarán los arrendatarios una corriente bastante para doce
lámparas incandescentes de diez y seis bujias, para las calles do habitan los obreros...”.
Si en els dos contractes establerts per a les empreses tèxtils els llogaters havien de
subministrar enllumenat, en el contracte amb els Torras s’estableix que “el propietario á
contar desde el dia que empiece á funcionar la bomba del pozo de aguas filtradas que ha de
construir el arrendatario para su industria, tendrá derecho á obtener del mismo pozo y por
medio de otra bomba que instalará á sus costas, así como la cañeria de conducción, la
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cantidad de sesenta litros de agua por minuto, para sus usos domésticos y demás que
puedan convenirle”.
Com en els altres, el contracte amb els paperers especifica que no es podia treballar en
diumenge. Ara bé, “correspondiendo el Señor Torras á los mismos sentimientos, se obliga á
no trabajar un trabajo normal en los dias festivos, á no ser en casos de urgencia ó de
irrogársele graves perjuicios”. Es desconeix en quina urgència es va trobar el 24 de maig de
1925. La Unió Sindical de les Indústries del Llibre, continuadora de la Unió Patronal de les
Arts del Llibre, va programar un seguit d’activitats perquè “den satisfacción a las actuales
necesidades morales y materiales de las industrias gráficas”. I una d’aquestes activitats era
la visita, aquell dia, a la fàbrica. Però, com deia un diari en recollir el programa de la visita, “a
pesar de hacerse estas visitas en domingo, a fin de que puedan concurrir a ellas el mayor
número de patronos, la comisión de propaganda ha conseguido de los señores propietarios
de las casas expresadas que se trabaje en ellas como en día laborable para que los
visitantes puedan hacerse cargo de su funcionamiento”.

Els germans Salvador i Paulí Torras Domènech el 1903 van llogar mitja nau de Bonmatí per posar la seva fàbrica

El domicili social de l’empresa era al núm. 78 de la Rambla de Catalunya, de Barcelona, on
vivia Salvador Torras, que era el responsable de la direcció general i de la comercialització.
El seu germà Paulí era el director de la fàbrica i vivia a la colònia. A l’Exposició HispanoFrancesa de Saragossa de 1909, l’empresa de Salvador Torras Domènech, de Bonmatí, va
guanyar un diploma d’honor. L’any següent, el titular de l’empresa era escollit com a primer
president de la Cambra de Comerç de Girona, càrrec del qual dimitiria el 1915 en haver
traslladat el seu domicili a Barcelona.
Les millores tècniques que s’anaven instal·lant a la fàbrica van fer que l’energia que els
arribava fos insuficient. El 1921, es va instal·lar una màquina de vapor que va obligar a
aixecar una xemeneia. Tanmateix, no va ser prou alta ja que s’hagué de pujar uns metres
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més perquè el fum arribava a la casa de l’amo de la colònia, Manuel Bonmatí. Dos anys
després, aquesta factoria ocupava el sisè lloc entre les papereres de Catalunya, amb un
valor de producció de 787.000 pessetes. Al 1929, es produïen 5.000 quilos diaris i es
fabricaven 36 classes de paper de colors diversos. Entre els seus clients hi havia la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. En aquest cas, el paper s’enviava a Madrid i d’allà a Londres
on es fabricaven els bitllets per encàrrec del Banc d’Espanya.
El 1932, l’empresa Sucesores de L. Mata y Pons S.A., que havia llogat la meitat de la nau
que ells no ocupaven, van comprar el salt d’aigua amb la qual cosa els paperers es
quedaren sense energia hidràulica. Per bé que els dos germans volien continuar amb el
negoci, no es van posar d’acord en la manera de fer-ho. Salvador es quedà a Bonmatí, tot i
que les oficines i el domicili eren al carrer de Rosselló, núm. 229, de Barcelona. El 1934 la
fàbrica tenia una capacitat de producció de 1.400 tones anuals i dos anys més tard, en
produïa 1.800. Una Estadística del ministeri d’Indústria de 1934, assenyala9 que la fàbrica
compta amb una màquina plana continua d’1,60 metres d’ample, assecat per vapor, i una
producció diària de cinc o sis tones de papers d’impressió i d’escriure.
L’industrial morí el 1942 a Barcelona i va ser enterrat a Bonmatí. Tres de les seves quatre
filles (Matilde, Anna M. i Margarida, la quarta era Maria) continuaren la indústria. Per la seva
banda, Paulí construí una fàbrica a Sant Julià de Ramis, uns quilòmetres més amunt, també
en el Ter, en companyia dels seus fills Joan i Francesc Torras i Hostench. La fàbrica es posà
en marxa el 19 de març de 1935 amb 35 treballadors que en la seva majoria procedien de
l’empresa paperera gironina La Aurora, que feia poc que havia tancat. Durant la guerra, la
fàbrica va ser incendiada i es tardà uns tres mesos en poder posar-la en marxa, de nou,
cosa que passava el 14 de juny de 1939.
En l’Estadística esmentada de 1943, a Sant Julià apareix una fàbrica de Paulí Torras
Domènech, amb una màquina plana contínua d’1,15 metres d’amplada, assecat per vapor i
una producció diària de cinc a sis tones de lites, pergamí i papers fins. I a Sarrià apareix la
de J. y F. Torras Hostench, amb una màquina plana contínua d’1,5 m. d’amplada, assecat
per vapor i una producció diària de cinc o sis tones de pergamí, de 80 grams el m2. Amb el
conjunt de les dues fàbriques, Paulí Torras liderava el sector gironí el 1944 ja que elaborava
el 26% del pes total de la producció gironina de paper. Al Catàleg d’Empreses de 1966
aquesta fàbrica apareix a nom de J. y F. Torras Hostench S.A., amb producció de paper
d’impressió i amb 326 treballadors.

Des de finals dels anys 60, Torras Hostench va

emprendre la modernització de la central de Sarrià de Ter i, alhora, una decidida expansió.
El 1977 era propietària de vuit fàbriques arreu de l’Estat i tenia una participació important en
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dues més, sense incloure diverses societats forestals. El 1975, amb tres plantes a les
comarques gironines, Torras Hostench ocupava 680 treballadors i 2.920 en el total estatal.

Un grup de cent habitatges
Es curiós. Quan va arribar l’hora de celebrar el cinquantenari, els veïns no es posaven
d’acord: “Per a uns, ja ha passat, perquè el 1952 es presentà el projecte, obra de l’arquitecte
gironí Joaquim M. Masramon i de Ventós, i l’any 1953 començaren a arribar els primers
veïns. Per altres, fins que no s’acabà la darrera fase, el 1961, no es pot donar per conclosa
la formació del barri”10. Així s’expressava l’editorial de la revista del poble en un exemplar del
2005 dedicat a “El grup d’habitatges Paulí Torras”. El poble és Sarrià de Ter, un barri del
qual és Sarrià de Dalt i on els Torras adquirien una gran extensió de terreny.
Oficialment, aquest grup tenia el nom de “Grupo de viviendas protegidas Paulino Torras” i la
qualificació urbanística municipal de “Ciutat Jardí Intensiva”. Estava format per cent
habitatges construïts en tres fases de 24, 57 i 19 habitatges acabades els anys 1953, 1958 i
1961, respectivament. En una quarta fase, entre 1964 i 1965, es van construir els serveis i
just en acabar la primera, es va fer la xarxa de clavegueram, d’enllumenat i d’aigua. En la
tercera fase també es preveia la construcció de l’església, l’escola i el “Hogar del Productor”,
que havia de tenir un cafè i un cinema-teatre. El 1965 es construïa la zona esportiva, amb
una piscina i una pista poliesportiva, i el 1969 s’inaugurava un nou edifici per a la
cooperativa. En una darrera fase del 1970 es van construir quatre habitatges, en substitució
dels quatre que s’havien enderrocat per fer l’autopista AP7.

En primer terme, el veïnat en forma de ventall. A continuació es veuen els horts i en al fons, amb la xemeneia
fumejant, la fàbrica de Sarrià
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El veïnat es va construir a menys d’un kilòmetre de la fàbrica, en un paratge originalment
idíl·lic, “a redós de la muntanya de can Tomàs, prop de la font de can Nadal, en un espai
amb abundància d’aigua i assolellat” 11 . El grup d’habitatges i la fàbrica es comunicaven
mitjançant el camí dels Horts, al qual s’hi posen voreres i enllumenat el 1958. En una
superfície d’uns 60.000 m2 (o 6 Ha) 10.000 eren ocupats per vials, uns 9.000 eren
construïts, gairebé 34.000 eren per als jardins dels habitatges i la resta, per a zones verdes i
espais públics.
Tots els habitatges són cases unifamiliars a quatre vents excepte tres edificis que són dues
vivendes cadascun. Els solars són d’entre 350 i 500 m2, amb alguns que poden arribar als
800 m2 en trobar-se en una cantonada. Curiosament, la superfície mitjana augmentava
segons anaven avançant les fases de construcció. Joana Rosdevall, la família de la qual va
ser de les darreres en arribar en aquest veïnat, explica que “aquí hi podia venir qualsevol
treballador de la fàbrica, sense cap ordre jeràrquic. L’únic ordre estricte era el de l’antiguetat
a l’empresa. El que sí passava era que si eres dels últims d’una fase i no t’agradava les
cases que quedaven per escollir, tenies l’opció d’esperar la finalització de la fase següent i,
com que aleshores eres dels més antics, podies triar millor”12.
La majoria dels habitatges són de planta i pis, excepte uns quants de la primera fase, que
són d’una sola planta, amb una superfície construïda que va dels 86 m2 als 150 m2. Hi ha
cinc tipus constructius i tots tenen algun element que trenca la uniformitat: terrassa o porxo
d’entrada sense tancament lateral i diferents volums i formes, la qual cosa permetia espais
interiors per a rentadors, rebost, magatzem... o galliner.
El conjunt té forma de ventall obert. El vèrtex, que constituïa l’accés principal, era la
confluència dels carrers que delimitaven l’espai: d’una banda, el carrer dels Horts
(actualment, Xunclà); de l’altra, el carrer 6 de Febrer (Carretera de Sarrià de Dalt) i
finalment, la Rambla (Mossèn Isidre Molar), una avinguda arbrada que travessa el veïnat
d’est a oest, fins la Plaça Major i que s’esdevenia l’eix viari central. El carrer Major (Paulí
Torras), en un recorregut en forma de semicercle, unia el nord i el sud d’aquest grup de
cases. Amb el carrer de les Escoles, eren els més importants del veïnat.
Una de les primeres necessitats que van experimentar els veïns va ser la de l’escola.
L’empresa es va encarregar de contractar els mestres, primer, i de construir-la, després.
Fins que no es va poder utilitzar, els reduït nombre d’escolars feien classe en un dels
habitatges. L’escola, amb dos grups de nens i dos de nenes, va entrar en funcionament en
el curs 1955-56 ocupant una part de la planta baixa d’un edifici destinat a equipaments. Hi
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havia un o una mestra per classe i un director, que també feia classes per adults en les
instal·lacions de la fàbrica. L’escola va funcionar fins el 1977. En l’altra part hi havia una sala
adequada per a cinema i teatre. Dues monges seglars s’ocupaven de les dependències de
la planta superior: una biblioteca, un cosidor, on es feien classes de costura (a càrrec d’una
d’elles) i el dispensari (que se n’ocupava l’altra, i on periòdicament hi passaven visita un
pediatre, un ginecòleg i dos metges de medicina general). Les dues també tenien l’habitatge
en la planta superior.

Projecte per a l’església de la qual es va posar només la primera pedra (Arxiu Col·legi d’Arquitectes de Girona)

Aquest edifici ocupava la cara sud de la plaça major. La part oest l’havia d’ocupar una gran
església que, mentre no es construís, seria substituïda per una modesta capella, construïda
el 1955. El 17 de novembre de 1957 es col·locava la primera pedra del que havia de ser el
nou temple, amb la presència del bisbe... Tanmateix, no només no s’arribà a construir mai
sinó que es va desenterrar aquella pedra, i es va fer desaparèixer. La capella encara existeix
però des de 1998 està en desús.
“Era una època en que els nens i nenes jugaven al carrer, anaven amb bicicleta. Els joves,
els caps de setmana, jugaven a handbol, assajaven teatre o, el diumenge a la tarda, anaven
al cinema, on feien sessió doble, amb aquelles màquines que s’havia de canviar de rotlle...
El dissabte a la nit en feien pels grans...”, va recordant Joana Rosdevall.
En la finca adquirida pels Torras hi havia diverses masies: Can Nadal, amb una masoveria, i
el Mas Reitg. Aquest mas es va reformar el 1952 amb un projecte del mateix arquitecte. La
reforma tenia per finalitat convertir-lo en residència dels germans Torras Hostench i les
seves famílies, que vivien habitualment a Barcelona. Segons es deia en el seu moment,
“servia perquè els Torras «hi aparquessin» les seves dones”, en opinió d’algun veí de
l’època. L’edifici era de planta baixa, on hi havia el vestíbul, sala d’estar, menjador, cuina,
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lavabo, garatge i un dormitori i bany per al servei, i una planta pis, en la qual s’hi havia
distribuït sis dormitoris, amb finestra a la façana principal, tres lavabos, dos estudis, un
gimnàs i dues terrasses cobertes. Amb el temps, els propietaris van deixar d’anar-hi i la
utilitzaven directius de l’empresa.
A més dels esmentats quatre habitatges enderrocats per fer-hi passar l’autopista, entre els
anys 1968 i 1969 es van enderrocar també, després de ser expropiats, els masos de Can
Riuró i de Can Mariano Gelada. I el de Can Nadal, en el qual hi vivia la família Grimal, que
procedia de Tordera. En aquest municipi Rafael Grimal hi feia de pagès. I va ser per això
que els Torras van cridar-lo, el 1941: per fer-se càrrec d’una granja de vaques instal·lada a
tocar de la fàbrica, a Sant Julià de Ramis, i que en aquells anys de postguerra serviria per
abastir de matèria primera a les famílies propietàries. Assumpció, filla de Rafael i de la seva
dona Joaquima, explica que “els Torras van contractar la meva mare per ajudar en les feines
de la granja. Cada dia es portava marranxes de llet i cistells plens de fruita als amos. Es
donava llet a tots els nens i nenes menors de dos anys. A més, l’economat era a casa.
D’altra banda, es donaven cupons de pa a tots els treballadors.”13.

La Joana Rosdevall, darrera el taulell de la Cooperativa.

Vista de la planta baixa. Va estar oberta fins 1992

vella, l’any 1965 (Foto cedida per Joana Rosdevall)

(Foto Sans. Arxiu Imatges Ajuntament de Girona)

Efectivament, a partir de 1960 l’espai que havien ocupat les corts de les vaques es va
remodelar i es va convertir en l’economat de l’empresa, que dispensava queviures. A partir
de 1963 i durant quatre anys va viure la conversió en una cooperativa de treballadors de la
Torras Hostench, amb el nom de La Amistad. Quan el mas de Can Nadal va ser expropiat i
enderrocat, l’empresa va construir un edifici ad hoc a tocar de la zona esportiva: “Allà ja va
ser autoservei i a més de queviures, es podia comprar catifes, roba o electrodomèstics”, diu
13

GRIMAL, Assumpció. Conversa mantinguda el 17-08-2018

Congrés Internacional Pobles obrers i Ciutats fàbrica. Terrassa, 4-6 octubre 2018

l’Assumpció. En una assemblea de començaments de 1963 es va aprovar que podia ser
soci qualsevol treballador del municipi, encara que no treballés a la Torras o a Manipulados
del Ter, empreses per als treballadors de les quals es creava inicialment l’entitat. La
Cooperativa va funcionar fins el 1992 i el 20 de desembre de 1998 s’inaugurava en el seu
lloc el Centre Cívic La Cooperativa, encara en funcionament.
I allà, a la Cooperativa, hi va anar a treballar la Joana Rosdevall: “Jo estava de comptadora
a la fàbrica i quan es va fer la nova cooperativa em va sortir l’oportunitat d’anar-hi a treballar.
I ho vaig aprofitar”. Els seus pares, en Josep i la Justa, vivien al Pont Major, un barri de
Girona a 4 kilòmetres del centre d’aquesta ciutat. Precisament, un pont imponent uneix
aquell barri del municipi de Sarrià de Ter. L’actual Pont de l’Aigua, construït per presoners
de guerra, va ser inaugurat el 4 de febrer de 1940, primer aniversari de l’entrada de les
tropes feixistes a Girona. Just un any abans havia estat destruït pels soldats republicans, en
la seva retirada, amb dinamita i pólvora que s’havia amagat a la fàbrica Torras de Sant Julià
durant la guerra. Precisament, aquest 24 de setembre han començat a desmuntar els
símbols franquistes que encara hi restaven.

De quan es comprava el servilisme
En Josep Rosdevall treballava a la fàbrica Pagans, de Celrà, una factoria dedicada a
l’extracció de tànics d’origen vegetal per adobar pells, iniciada el 1902 i que havia arribat a
tenir prop de 300 treballadors en la dècada de 1950. En Josep feia els sis kilòmetres de
carretera entre el seu domicili i la fàbrica cada dia en bicicleta. A la Justa, la seva muller, la
separaven quatre kilòmetres del seu lloc de feina, la fàbrica Grober de Girona, que produïa
articles de merceria, especialment botons i cordons. Cada matí, a un quart de cinc, una
tartana contractada per l’empresa al transportista Despuig, de Sarrià, recollia les dones per
anar al seu lloc de feina.
La Joana Rosdevall, la filla d’ambdós, explica que la seva mare hi treballava fent canilles,
fins a les nou del matí, que feia el viatge de tornada: “No recordo si tornava entrar a la una o
a les dues, però s’hi estava fins les cinc. Per als retorns a casa, cadascú s’havia d’espavilar.
Va entrar a treballar-hi el 1936. Els últims anys, que també hi anava en bicicleta per poder
aprofitar millor el matí i anar a fer feines a alguna casa, hi treballava de teixidora. No recordo
a quin any el meu pare va començar a treballar a la fàbrica Torras de Sant Julià però vam
viure al Pont fins el 1955. Vam ser dels primers en accedir a una casa de les que es van
construir en la primera fase”.
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El contracte de l’habitatge prohibia explícitament la instal·lació de cap indústria, obrador,
magatzem, dependència mercantil, agència, granja, viver o estables, però es va permetre
que obrissin alguns negocis. Així, a Can Ramió hi va haver una botiga de comestibles de
1955 a 1960, que és quan va obrir l’economat. També va funcionar un estanc, una barberia i
una peixateria. Per a accedir als habitatges, a més de la obvietat de ser treballador de la
fàbrica, s’havia de pagar un lloguer mòdic i una amortització que hauria permès, al cap de
40 anys, ser-ne propietari. Tanmateix, en els anys 1989-90, quan les dificultats econòmiques
de l’empresa eren evidents, els estadants dels habitatges pogueren adquirir-lo a un preu
inferior als de mercat.
En aquells moments, el veïnat ja s’havia convertit en “poble”, amb un notable increment
d’habitatges pels voltants de les primeres construccions i al llarg de la N-II, que feia de
barrera i de separació entre els dos nuclis de Sarrià (de Ter i de Dalt) i entre el veïnat i la
fàbrica. Mentrestant, al llarg dels anys s’havia anat desenvolupant la vida entre la factoria, la
casa i l’oci. Així, des d’un bon inici es comptà amb grup de teatre (fins a tres n’hi van haver),
que havia organitzat una mostra provincial de teatre aficionat; diverses corals; l’Agrupación
Deportiva Cultural, que fomentava l’esport no professional i tot tipus d’actes culturals.
Aquesta va ser l’entitat que va promoure la construcció de la zona esportiva amb piscina,
pista poliesportiva, pistes de tenis i un restaurant; un Centre Cultural Parroquial inaugurat el
1973 o el Grup Muntanya Sarrià. Fins el 1992, el veïnat comptava amb tres festes: El Roser,
Sant Cristòfol o la Festa Major, que aquell any es va unificar amb la de Sarrià de Ter.

Habitatge tipus C. Unifamiliar. Planta baixa i pis

Perspectiva d’un habitatge tipus A

El veïnat també va viure amb dolor la tragèdia de 1965. A la matinada del dissabte 18 de
desembre va explotar una màquina lleixivadora de les que coïen fusta per fer pasta de
paper. A resultes de l’explosió, s’ensorrà l’edifici de tres pisos de la secció de pastes
provocant la mort de vuit treballadors i ferides de diversa consideració a nou més. La Joana
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Rosdevall diu que “allò va ser terrible. Dues de les persones que hi van morir vivien aquí i,
qui més qui menys, tothom coneixia les altres. El meu veí va quedar penjat en una paret que
restà dreta, després que s’ensorrés tot”. “S’ha parlat poc del greu accident que va patir la
fàbrica (...), com ha dit alguna persona, tema tabú. No hi va haver judici, no es varen
determinar les causes de l’accident i l’empresa sempre va evitar parlar-ne”, escrivia anys
després Assumpció Vila.14
“Les relacions de l’empresa amb els treballadors?. Per Pasqua hi havia mona per a tota la
mainada de Flassà; cada cinc de gener, el Reis portaven un regal als jubilats; cada any els
amos i els treballadors feien un dinar a la fàbrica... Ara bé, els diumenges es treballava per
fer reparacions, i ningú s’hi negava. Però quan a mi se’m va obrir els ulls va ser amb motiu
de l’expropiació i enderroc de casa meva i de tres més: Ningú no volia anar a parlar amb els
amos per reclamar una casa nova. Els Torras m’havien dit que per a reclamar havíem de ser
tots, els quatre. «Anar als Torras a protestar, ui nooooooo» deia algun afectat. Al final vaig
convèncer els veïns i, així, ens van construir una altra casa. Les festes i dinars a la fàbrica
estaven molt bé, però... En aquell moment vaig adonar-me de la feina que havien estat fent
els amos... Les seves dones es preocupaven molt de la vida de les persones mitjançant les
dues missioneres. Quan em vaig casar, que la meva mare ja havia mort, la vaig tenir sempre
al costat... Es preocupaven de les persones malaltes... Era bona gent. Compraven el nostre
servilisme, d’acord, però es portaven bé” diu la Joana.

La Torras Domènech, a Flaçà
Aquest municipi del Gironès s’havia convertit en una cruïlla de camins per on hi passava la
carretera de Girona a Palamós, el ferrocarril de Barcelona a França i el tramvia del Baix
Empordà, que anava de Palamós a Girona i a Banyoles. El “tren gros”, com se l’anomenava,
parà per primera vegada el 17 de desembre de 1877 i, excepte el Talgo i actualment el TGV,
des d’aleshores és parada obligatòria per a tots els trens de viatgers. Per la seva banda, el
viatge inaugural del “carrilet” s’esdevindria el 23 de març de 1887 i el seu darrer recorregut
el va fer el 29 de febrer de 1956.
En acabar l’arrendament de la nau de Bonmatí, les successores de Salvador Torras
Domènech es traslladaren a Flaçà, on la germana gran (Maria) s’havia casat amb l’hisendat
Bonaventura Vinyals. Les van seguir una setantena de treballadors dels que tenia la factoria
paperera. El 1943 havien començat a construir la nova fàbrica, que es posava en marxa el
26 de desembre de 1945. A la façana s’hi va fer un esgrafiat amb les fites històriques de la
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família Torras: Ripollet, 1729; Vilalleons, 1729; Les Planes, 1870; Sant Joan Les Fonts,
1872; Bonmatí, 1903; Flaçà, 1945.
Salvador Torras s’havia casat amb Anna Rivière, filla d’un important industrial metal·lúrgic
establert a Barcelona. El matrimoni va tenir quatre filles. La gran, Maria, el 1920 es casà
amb Bonaventura Vinyals, hereu del mas Vinyals, el més important de la població i d’una
família ennoblida per Carles V. Aquest matrimoni fou determinant per a la instal·lació de la
factoria a Flaçà.
Aquest hisendat havia fet reconstruir la sèquia d’uns 10 kilòmetres que pren les aigües del
Ter, a l’alçada de Campdorà i permet regar més de 800 ha dels municipis de la zona.
Compta amb una presa de derivació, el canal principal, els canals secundaris o regs
mestres, les derivacions amb les seves obres de fàbrica, les comportes, les canonades, els
grups d’elevació i altres instal·lacions. La sèquia arriba fins l’antic molí fariner d’en Vinyals al
qual es va afegir un edifici que es va destinar primer a graner i després s’hi van instal·lar les
serres de l’empresa Wertheim. Aquí s’elaboraven les peces de fusta que necessitaven les
seves màquines de cosir. A més, va fer construir un canal d’uns sis metres d’amplada per
700 de llarg que va de la resclosa Vella fins a la central d’en Vinyals. Aquesta central es va
construir entre 1920 i 1923. No va entrar en servei fins 1926, quan es van instal·lar dos
generadors síncrons. El cabal era de 10.000 l/s i el salt de 5,54 metres. L’edifici va ser
projectat per l’arquitecte noucentista Rafael Masó i l’enginyer Josep Oriol Cervera. Una
placa assenyala que es va construir sota el patrocini de Salvador Torras. I és que com diu
Joan Carles Alayo, “fa anys la central alimentava exclusivament la fàbrica de paper Torras
Domènech de Flaçà amb una línia de 25 kV”15.

Vista actual de la colònia de Flaçà

La colònia poc després d’haver-se construït. En primer
terme, el solar que va ocupar el camp de futbol

15
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Les altres filles del matrimoni Torras-Rivière van ser Matilde, Anna M. i Margarida que
juntament amb els seus respectius marits serien les successores de la indústria. En honor
del pare van posar el seu nom a la fàbrica de Flaçà alhora que adoptaven tres torres com a
símbol. La relació amb aquella família d’hisendats va permetre no només l’obtenció
d’electricitat sinó també poder adquirir el terreny necessari. Així, cap al 1960 l’empresa era
propietària de 52.758 m2, dels quals 22.000 estaven destinats a naus industrials i altres
dependències. En el Catálogo de Empresas y productos industriales, del Servicio Sindical de
Estadísticas, de 1966 es diu que aquesta fàbrica té dues màquines continues i 165 operaris.
Alhora que s’inaugurava la nova fàbrica, el 12 de maig de 1946, s’inauguraven també els 44
habitatges que havien construït els Torras per als seus treballadors, en la zona de l’ermita
de Sant Fermí. Del segle XVI, va ser restaurada per l’arquitecte Pere Benavent, marit d’Anna
M. Torras i gerent de l’empresa, i es va convertir en l’església de la colònia. Aquesta ermita
és un edifici de planta rectangular amb absis. A la façana principal, rematada per un
campanar d'espadanya, s'hi obra la porta d'entrada amb marc de pedra i llinda plana, en la
qual hi ha esculpida la data de 1579 i un dibuix amb tres creus representant un calvari. En
aquesta façana hi ha adossat un porxo a dues aigües amb cairats i sostinguda per tres
columnes de carreus de pedra amb basament i capitell molt senzills. A la festa
d’inauguració, hi assistien el bisbe de la diòcesi i el governador civil.
La colònia la formaven 12 edificis de planta i pis amb quatre habitatges per planta. Els
habitatges eren de 63 i 72 m2. Els baixos d’un dels edificis s’adequaren per a dos
establiments comercials. També es va fer un edifici per a equipaments: En els baixos, hi
havia un bar de 220 m2 i una biblioteca de 150. En la planta superior hi havia l’escola i el pis
de la mestra. L’Assumpció Grimal tenia els avis que treballaven allà: “Tant la meva mare
com els meus avis venien de Bonmatí. La meva àvia treballava en un ambient molt trist... La
meva mare va arribar a ser responsable d’alguns telers. Un meu oncle també hi treballava
de fuster. I quan es va construir la fàbrica de Flaçà, hi van anar. Els treballadors tenien un
local social on es jugava a cartes, sobretot al “truc”, a la “manilla”, a la “botifarra” i de tant en
tant al canari, que com que s’hi jugaven diners, estava prohibit”.
Segons el cens del Comte de Floridablanca, la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà tenia 389
habitants. En el cens de 1860 n’hi havia 441; el 1877, 456; el 1900, 476; el 1940, 539 i el
1960, 806. Aquest any és quan es notà l’impacte demogràfic que representà la Torras
Domènech, que en alguns moments va arribar a tenir 300 treballadors.
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Edifici de la central d’en Vinyals, projectat per Rafael Masó

L’antiga guarderia, actualment en desús

Els habitants d’aquesta colònia van muntar un esbart dansaire i una coral. Després de que
l’empresa construís un camp de futbol, es va crear un equip en el qual també s’integraren
joves del poble. El 28 de juny de 1953 el bisbe Dr. Josep Cartañà, beneïa el nou edifici de
l’escola Mare de Déu de Montserrat i de la guarderia. La primera va funcionar fins 1975 i la
segona, fins 1984. Durant uns anys, l’escola celebrava festa en honor de la seva patrona al
juny, en acabar el curs. Els actes es feien a l’interior de la fàbrica. El 10 de juny de 1956, el
mateix bisbe faria la mateixa cerimònia de benedicció amb la creu de terme que els Torras
havien regalat al municipi, igual com havien fet amb la campana de l’ermita.
“En aquella colònia es va cometre una gran injustícia: es va fer un edifici amb pisos petits on
els treballadors jubilats hi havien d’anar a viure amb la meitat d’espai. No té nom” diu
l’Assumpció. La Joana, que ho ha sentit, explica que “com que vam conèixer això que van
fer a la colònia de Flaçà, vam anar molt en compte amb els contractes. A Sarrià vam
aconseguir que la família que entrava en una casa no se la pogués fer fora mentre hi hagués
algun fill treballant a la fàbrica i ni tant sols si es moria el treballador”. L’Assumpció Grimal,
que als set anys ja agafava sola el carrilet per anar a veure els seus avis els caps de
setmana, encara veu una altra diferència potser més subtil entre les dues colònies: “Es
notava que en la de Sarrià els amos eren homes i en la de Flaçà, dones. Mentre que en el
primer cas es feien coses més “pràctiques”, en el segon eren més “socials”. Per exemple,
per mantenir nets el metre de jardí que hi havia a les entrades, cada any es feia un
concurs...”.
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