
Cada any un personatge

Exposició 8M

Santa Eulàlia de Ronçana
8 de març de 2022

Recull històric de les entrevistes realitzades 

a dones de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Anuari local 

(1963-2021).

Gràcies a les seves entrevistes podem adonar-nos 

de la importància del seu paper en el nostre municipi, com a mestres, 

emprenedores, empresàries, pageses, venedores, cosidores, mestresses de casa, 

entre altres professions reconegudes, contribuint activament en la societat i 

economia santaeulalienca. La majoria d’elles 

ho combinaven amb el paper de mestresses de casa 

i cuidadores de la família, tasques invisibles i silenciades durant dècades.

Aquesta exposició 8M pretén remarcar l’important paper de la dona 

en el desenvolupament social i econòmic del nostre municipi: 

és un homenatge a les dones de Santa Eulàlia de Ronçana, 

les que surten en la present exposició per haver tingut la valentia 

de ser entrevistades malgrat no saber què dir, com també a les que en el seu moment 

ho van declinar per considerar no haver fet una tasca prou rellevant. 

Totes elles són mereixedores d’un reconeixement especial.



Cada any u un personatge
Anna
Baró
i Feliu

“Els dos viatges a Amèrica són, 
potser, un dels fets que m’han 
impressionat més”. 



Cada any u un personatge
Josefa
Martí
i Molins

“Cobrava un duro per cada porc, 
i menjava a la mateixa casa. 
També anava a netejar tripes de bè. 
Això ho feia tot l’any”. 



Cada any u un personatge
Elvira
Cuscó
i Sala

“Com no hi havia diners, 
la gent havia d’estalviar molt 
i això ja ens condicionava. 
La relació nois-noies era molt diferent 
a la d’ara”.



Cada any u un personatge
Àngela
Sampera
i Planas

“La gent abans potser s’ajudava més, 
però també vull dir que pel darrera es 
criticava molt. 
Pot ser la gent d’ara és més sincera”. 



Cada any u un personatge
Teresa
Bonet
i Riera

“Dormia en aquest hostal 
i em feia el menjar a la rectoria, 
que era on es donaven les classes. 
A vegades anava a ballar, 
encara que tingués promès”.  



bar les permanents en fred –com les d'ara–
per a les que no s'havia d'escalfar res. Els
cabells es portaven llargs. Jo no havia tallat
gaire cabell. Quan venia alguna persona,
sobretot estiuejants, que volien aquells penti-
nats esquiladets que començaven a venir, el
pare em deia: "Ja t'ho faré jo". I el meu pare els
hi tallava els cabells i els deixava perfectes.

Era vostè sola?

Sí, vaig fer-ho molts anys, fins i tot els diu-
menges. A vegades em llevava a les 5 del
matí. Sempre deia a la gent: "M'estimo més
que vingueu de bon matí que a les 9 del
vespre". Quan arribava la Festa Major i Nadal
era un no parar.

I l'estanc?

No podia despatxar-hi pas si tenia feina a la
perruqueria. Qui l'atenia més era la
Montserrat fins que es va casar. L'Antonieta,
l'altra germana, cosia. Després va ser ella
mateixa qui va posar-se al davant de l'estanc.

Vostè va anar fent amb la perruqueria fins
que es va casar.

Sí, el 1951 em caso amb en Joan Espuña, de
Centelles, que feia de mosso a Can Jaume.
Jo era la gran de casa i el meu pare em va dir
que si no hi havia ningú que fes de barber,
provablement ho deixaria. El pare estava
malalt del cor... Aleshores, el Joan en va
aprendre. Ell portava la barberia i jo la perru-
queria...

I el telèfon, perquè a Can Vila també hi
havia telèfon...

A finals dels anys 50 i principis del 60, hi
havia un telèfon a Can Turell, a la Sagrera,
mentre que la centraleta oficial es trobava a
la Sala. Recordo que el juliol i l'agost els
estiuejants, sobretot dones, demanaven con-
ferències perquè els marits estaven a
Barcelona i volien ensopegar-los a casa. La
qüestió és que a Can Turell van decidir deixar
el telèfon. I Mossèn Manel, el capellà del
poble, va dir que el telèfon havia d'anar a Can
Vila. Va ser un repte. Entre d'altres coses

perquè moltes vegades havies d'anar a por-
tar els encàrrecs i no podies oblidar-te'n.

Van tenir clients famosos, oi?

Sí, la Mari Sampere, que tenia casa a Santa
Eulàlia, va venir un dia a trucar. Em va fer una
gràcia...!

Estanc, merceria, espardenyeria, barberia,
perruqueria, telèfon, tot a Can Vila... Devia
ser un no parar...

Això estava ple. Si no hi havia lloc, la gent
s'esperava a fora en un banc de pedra, que
no fa gaire vam tirar a terra.

Però arriba un moment en què vostè i el
seu marit decideixen canviar les tisores
per les màquines de fer jerseis...

Sí, ens fèiem grans i vam canviar de feina.
Vam comprar tricotoses i ens vam posar a fer
jerseis.

Això eren finals de la dècada dels 60.

Ens donava feina una casa de Barcelona.
Cobràvem i no cobràvem fins que ens va tru-
car un noi de Vilanova de la Roca –ara del
Vallès–, en Joan Mas, que tenia un taller. Es
va quedar el Joan per a anar a mercats i
després per portar el taller. El Joan feia els
dibuixos amb un cartró i els picava... Jo men-
trestant cosia a casa, fins que aquest xicot va
posar una botiga a Granollers i em va dir si
volia anar-hi a despatxar. Quan m'ho va dir
tenia 50 anys i vaig acceptar. Ens va posar al
Joan i a mi a la botiga, que es deia Jerseis.
Era al carrer Santa Anna, davant d'on hi
havia el butà. Anys més tard vaig despatxar
en una altra botiga de nom Jerseis, al costat
de l'església de Granollers, que encara exis-
teix, al costat del Forn del Racó.

I s'hi queden...

No, nosaltres ja érem més grans. Hi vam
anar només un temps. Tenien una dependen-
ta més jove i vam tornar al taller, a Vilanova,
a fer jerseis fins que el meu marit es va jubi-
lar. Vam estar molt tranquils.
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nar tallant. I només en podíem entregar els
paquets que marcava el tarjetó.

Hi havia altres maneres d'aconseguir
tabac?

Em penso que ni ho havíem provat.

Ens plantem als 16 anys. No sé si abans o
després vostè va ser la segona perru-
quera de Santa Eulàlia. Una perruquera
joveníssima, per cert. És veritat?

Sí senyor. Després de la Lola de Can Pep.
Abans de jo també va fer-ho la Roser de Ca
la Niteta. Als 14 anys vaig anar a aprendre'n
a Caldes. Cada dia a peu. Marxava al matí i
tornava al vespre. Vaig anar-hi un any i mig i
després em vaig instal·lar a Can Vila.
Aleshores no existia cap més perruquera, ni
a Bigues. Aquells anys vaig treballar molt.
Vaig ser la primera que, pel temps que era,
vaig modernitzar el material. Fins aleshores

les permanents es feien amb ferros calents.
Jo ja utilitzava un aparell que s'escalfava sol.
Després van arribar les permanents en fred.
I sí, efectivament, eren pels volts de 1942 i jo
tenia 16 anys.

Així és que en un costat de la casa el seu
pare amb la barberia d'homes i vostè amb
la perruqueria. Només per a dones?

Sí! Homes ni pensar-hi, tot i que el meu pare,
pobre, m'havia dit que em posés jo de bar-
bera. M'ho va proposar perquè a Granollers
hi havia una barberia que tenia un pare i una
filla... I tenia un èxit! Tot i això el meu pare, a
la barberia, havia tallat el cabell a dones i
nenes.

Quin era el pentinat més sol·licitat?

La permanent, un cop l'any, preferiblement
per la Festa Major! Amb tot això, va durar poc
perquè la gent ja venia més sovint. Van arri-
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La barberia.
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La Maria i el Joan Espuña el dia del seu casament.

Tenien estanc, espardenyeria i barberia que,
després, va continuar a Can Vila. L'oncle
Joan, que era paleta, va ser la primera casa
que va fer. Els meus germans es van anar
casant i van quedar a Can Vila els meus
pares i els avis. Recordo l'avi que era sord
però que no faltava mai a la barberia i a l'es-
tanc. El pare l'ajudava. La meva àvia i la
meva mare van aprendre a fer espardenyes.
El pare i l'avi elaboraven les soles i la mare i
l'àvia hi posaven el sobre i cosien el volt.

Les espardenyes s'elaboraven artesana-
ment?

En veníem de fetes però també es comprava
la matèria primera i les feien a mida. Hi havia
pagesos que volien les espardenyes de
vetes negres i d'altres blanques, i és clar...

I mentrestant l'estanc tirava endavant...

Sí. De l'estanc de principis dels anys 30
recordo que els clients compraven paque-
tilles i caliquenyos. Era tabac autèntic. De la

cigarreta que coneixem avui dia no n'hi havia.
Tothom se'l lligava. La paquetilla era tabac
picat, semblant al de pipa. Hi havia la paque-
tilla quadrada petita i els pots. I també es
venien els celtes sense filtre, els primers
embolicats que hi va haver.

On compraven el tabac?

A Granollers. Hi anàvem a fer saca.

A fer saca?

Abans anàvem, un cop al mes, a l'aduana a
buscar la saca. Fer saca, encara ho diem
avui, era fer la comanda. Anàvem a buscar el
tabac a Granollers. Tant de paquetilla, tant de
caliquenyo, tant del que fos. El compraven a
un tal Montañà, germà del Montañà de les
robes que vivia a prop de Ca l'Umbert. Me'n
recordo perquè jo acompanyava el pare. Al
migdia venia el Pere de l'auto del Joanet,
amb el cotxe, recollia les caixes de fusta, les
posava a dalt, les portàvem cap aquí,
descarregàvem...
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Can Vila Vell pels volts de 1910.
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CADA ANY UN PERSONATGE:

Maria 
Vila 
i Pañach
Quan parles amb la Maria de Can Vila, ràpi-
dament t'adones del seu caràcter decidit, de
la seva energia i vitalitat. És una dona acos-
tumada a tractar amb la gent i això es nota.
De fet, bona part de la seva vida ha transcor-
regut a "la botiga". De ben menuda, ja
coneixia l'olor del tabac de l'estanc i del sabó
d'afaitar de la barberia. La botiga i els parro-
quians que constantment entraven i sortien
ben segur que van ajudar a forjar el seu
caràcter amable però decidit. La vida de la
Maria Vila no és una vida plena d'adversitats,
probablement podríem catalogar-la de tran-
quil·la; això sí, amb molt de treball i capacitat
de sacrifici, tret característic de tota la seva
generació. La peculiaritat d'aquest perso-
natge rau en la diversitat d'oficis que ha
conegut i com els ha vist evolucionar en unes
dècades en les que el treball i la societat han
canviat d'una manera vertiginosa. És un tes-
timoni dels canvis socials del nostre petit
país i de l'encara més petit poble de Santa
Eulàlia de Ronçana.

Josep Ciurans / Pere Nadal

Presenti's.

Sóc la Maria Vila i Pañach. Tinc 77 anys. Vaig
néixer a Santa Eulàlia el 5 d'agost de 1926,
quan feia 2 anys que Can Vila, a la Sagrera,
estava construïda. Els meus pares eren de
Santa Eulàlia: la Pepa, de Rosàs, i el Pepet,
de Can Vila Vell. Era una casa que hi havia
entre Ca la Lola i Ca la Quima. A Can Vila
Vell, amb els avis paterns, també hi vivien la
tia de Ca l'Hermano, l'oncle Joan i la tia

Maria de Can Panedes. El primer en casar-
se va ser el meu pare i la primera que va
néixer vaig ser jo. Vam ser quatre germanes
jo, que era la gran, l'Antonieta, la Rosa i la
Montserrat.

Què recorda dels seus primers anys?

Poca cosa. Però sí que havia estat molt
temps a Rosàs, perquè la meva mare, que
era filla de Can Forns de l'Ametlla, havia
estat de masovera, amb els meus avis, en
aquesta masia...

Sí deu recordar que, a Can Vila, el negoci
familiar era d'estanc i espardenyeria ...

Sí. El negoci, com la meva família paterna,
havia començat a Lliçà d'Amunt. Després es
van establir a Can Vila Vell, a Santa Eulàlia.

"A Can Vila
sempre 

hi ha 
entrat 
gent"

"A Can Vila
sempre 

hi ha 
entrat 
gent"

Però a Can Vila no només hi venien tabac.
Hi havia la barberia...

També s'havia heretat de Can Vila Vell. El
meu avi i el meu pare eren barbers, l'oncle...
Teníem un dependent, de Can Sebastià, que
venia els dissabtes i diumenges. Perquè aquí
es treballava el cap de setmana. Es
començava sempre a les 6 del matí i es tan-
cava.... no us puc dir l'hora! Ni al migdia. Si a
mig dinar venia algú, t'aixecaves... El mateix
passava amb la merceria: mitges, mitjons...

Com era la clientela?

Amb el tabac, més gent gran que jove. Jo no
n'havia venut gaire als joves. Això ha estat
més cap aquí. I de la barberia recordo,
l'afaitada. Els homes s'afaitaven a la barbe-
ria. N'hi havia que venien tres i quatre cops
per setmana.

Si mirem una mica més endavant arribem
a la Guerra Civil.

Tenia 10 anys però la recordo bé. Perquè el
meu pare tenia molta por. Recordo sentir els
avions que van bombardejar Granollers... era
com si ho fessin aquí, al costat de casa. Hi
havia un esverament! 

El negoci es va ressentir després la
Guerra?

I tant! Tot i que per a mi la postguerra és un
període fosc. A casa havíem tingut refugiats.
Era la desbandada. Venien a dormir amb
maletes i l'endemà marxaven...

I a partir dels anys 40...

Hi havia l'estraperlo i teníem dificultats per
trobar tabac. De fet, el tabac era de raciona-
ment. Ara recordo molts dels noms del poble,
sobretot els cognoms, perquè portaven la
cartilla. No podíem donar més del que toca-
va. Continuàvem anant a Granollers a buscar
el tabac, la gent venia amb una targeta amb
uns quadrets –els cupons– que s'havien d'a-
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La Maria quan tenia 16 anys.

La Maria amb el seu pare, 
asseguts a fora Can Vila.

Santa Eulàlia de Ronçana

25 desembre 2002 - 25 desembre 2003

Anuari local 2003

Núm 41

Cada any u un personatge
Maria
Vila
i Pañach

“M’he passat la vida darrera 
un taulell, de cara al personal. 
A Can Vila sempre hi ha entrat gent”. 



El teatre
A banda de la seva feina, vostè també feia
teatre, oi?

Sí, va ser acabada la Guerra Civil i fins
aproximadament 1950 que vaig fer teatre. Hi
havia un grup d'homes i un de dones.
Representàvem una obra alternativament
cada tercer diumenge de mes al Casal
Parroquial, que feia poc que s'havia cons-
truït. Ens assajava Mn. Manel Solà.

Recorda el títol d'alguna obra?

I tant! No hay mal que por bien no venga,
Jesús, que criada, la mítica Ventafocs,
L'esgarriada, Blaiet blaiet o El tiberi de l'es-

perança, que havia escrit el mateix Mn
Manel...

Hi havia obres en castellà...

Sí, la majoria. Nosaltres intentàvem repre-
sentar-les en català però no sempre era pos-
sible. Si en fèiem alguna en català hi havia
gent a la porta, per si arribava algun
falangista. Llavors canviàvem i continuàvem
l'obra en castellà.

I els Pastorets?

Sí els escenificàvem, però els homes repre-
sentaven uns Pastorets i les dones uns
altres. Jo, per exemple, havia fet de Sara i
d'Àngel. Pels papers d'home ens dibuixàvem
el bigoti amb tap de suro cremat.
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Can Vila, a la Sagrera, abans de la darrera remodelació de façana.

l'església, el canvi visual amb l'actualitat ha
estat impressionant. Només un exemple. La
carretera de la Sagrera, la que ve de Ca
l'Espardenyer, era un camí de terra que
anava fins davant de l'església, on moria. Per
accedir al camí de Salve Regina s'havia de
passar pel carrer de Can Mestret.

I la vida de jubilada, què?

No hi he trobat gaire diferència. A casa, hi ha
feina. En aquests últims anys l'estanc l'he
portat jo. Concretament fins que el meu fill, el
Joan, es va casar. Aleshores vaig decidir de
traspassar el negoci a l'Eva, la meva jove...
Els meus fills –el Joan i la Pepita– van dir que
no s'hi volien dedicar perquè els interessava
més la feina que tenien.

I l'estanc continuarà a Can Vila?

D'aquí a un temps se n'anirà al Rieral. És una
conseqüència de casos com la farmàcia, els
bancs, Correus... de moltes botigues que hi
han emigrat. Sembla que hi ha més feina que
aquí, almenys és la impressió que tinc

S'enyorarà?

M'he passat la vida darrera un taulell, de cara
al personal. A Can Vila sempre hi ha entrat
gent. Però em sembla que no m'enyoraré
massa perquè l'Eva m'anima molt i em diu:
"Maria, jo compto amb tu i m'ajudaràs, eh?".
Per tant crec que faré alguna escapadeta i ho
aniré deixant poc a poc. Amb tot, no sé com
portaré el fet de no tenir clients ni moviment
a Can Vila.
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En un viatge a Mallorca.

Llavors torna a l'estanc de Can Vila..

Sí, el Joan em va passar l'estanc a mi. Durant
aquella època, un establiment d'aquestes
característiques, que era concessió estatal,
s'acostumava a cedir a mutilats de guerra o
bé a obra social. El meu pare però, que no
havia fet el servei militar, no l'havia tingut mai
al seu nom. Tots aquells anys, l'estanc
s'havia mantingut a nom de l'avi, tot i que era
mort... Després la concessió ja va passar
directament al meu marit que va deixar-me'l
a mi...

Els canvis
Com ha canviat Santa Eulàlia des dels
seus primers records fins ara?

Ha evolucionat tant! Ho veig tot tant diferent!
Hem passat d'un poble que ens coneixíem
tots a no conèixer pràcticament a ningú. A la
meva joventut anava a tot arreu... a les festes

majors, a ballar..., a peu. Va ser com vaig
conèixer el Joan, anant a ballar a la Sala. Ara
ningú es queda al poble..

La clientela ha canviat?

El de la botiga, sobretot. Ara no tens clients:
te'n vindrà un de fidel i després tres o quatre
de forasters... Abans veien a comprar, feien
petar la xerrada, alguns venien a passar la
tarda! A la botiga hi havia cadires, s'as-
seien... I avui... els clients són d'hola i adéu.
Tot ha canviat tant! Abans no teníem tele, no
hi va haver ràdio fins que ens vam casar...
Sortíem a fora a parar la fresca amb els
veïns... Ara passem setmanes que amb els
veïns ni ens veiem!!

Quantes cases hi havia per aquí dalt?

Can Vila, Can Xena, Ca l'Enricó, Can
Ciurans, Can Colom, Can Casas, Ca la
Quima, Can Turell, Can Genís. I prou. I a tota
l'altra zona no hi havia res, als voltants de
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La Maria ballant amb el seu marit.

Santa Eulàlia de Ronçana

25 desembre 2002 - 25 desembre 2003
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Cada any u un personatge
Maria
Vila
i Pañach

“M’he passat la vida darrera 
un taulell, de cara al personal. 
A Can Vila sempre hi ha entrat gent”. 



Anuari 2009116 Cada any un personatge

altra parròquia, cap a Girona, vam trobar un
noi de la Garriga, en Quique, que ho va con-
tinuar. Més tard, encara vam tenir l’Anna
Casanovas que realment va accentuar el pro-
cés que anàvem fent de millora. En els dar-
rers anys la Coral s’ha anat refermant amb la
Gabi i el seu marit. 

I com veus ara la gent més jove.

Mira, hi ha de tot, però sempre dic que la
responsabilitat de com són o deixen de ser
els joves és nostra. Vull dir que, si tenen
mancances, jo també hi tinc una part de cul-
pa. A mi em satisfà molt confiar en la gent
jove. Mai culpo la joventut que va esgarriada
pel món, que n’hi ha. I quan algú els critica,
a mi em sap greu, perquè estic convençuda
que en aquests casos cadascú ha de mirar el
tros de responsabilitat que també hi té. Ells,
de fet, pobrets, són cera tendre que se’ls ha
amotllat de la manera que són. De fet, en el
món hi ha tan bé com mal perquè els hu-
mans som, alhora, bé i mal. 

Tu també ajudes a les mares de nenes
i nens que fan la comunió, oi?

Sí, de fet, com que el món no va per aquest
camí les ajudo a preparar-se i a entedre què
vol dir que els seus fills facin la comunió. Els
dic que, si els sembla bé, farem una mica de
cultura religiosa i entre tots anem fent. Un
dia parlàvem de la pau al món, i tothom es-
tava esvalotat sobre què hi podíem fer. A mi
em va semblar de dir que el que havíem de
fer és que a casa de cadascú hi hagués res-
pecte per tots. Amb petits detalls potser,
però amb aquesta idea, els vaig dir que no hi
havia d’haver, a cap casa, cap cop de porta ni
res que trenqués la pau. Per donar la pau al
món, comencem per cadascú de nosaltres. I
això em fa dir que a vegades aquests infants
esgarriats que dèiem abans potser també ho
són perque a casa seva no n’hi prou, de pau. 

De fet has vist en directe un gran can-
vi en el nostre poble….

És clar, quan vaig arribar hi havia 1.500 per-
sones i ara ja som a la ratlla dels 7.000. Això,
indiscutiblement, aquest creixement sobtat,
fa que s’esborrin una mica els signes de per-
tinença i, és clar, es desdibuixa una mica el
que és un poble. Això ens ha de fer pensar
que cal enfortir molt les entitats perquè si-
guin un lloc d’acollida que reforci els signes
d’identitat de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Ramon Vilageliu i Relats
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ció escolar es fes càrrec dels més petits. Un
parvulari. Llavors hi havia el parvulari de la
Dolors Barbany, que sempre ha estat un
gran parvulari i ella una gran dona, però ens
va semblar que el Rieral també en necessita-
va un, de parvulari. Un parvulari que hi pu-
gués anar tothom i que no fos gens prohibi-
tiu d’anar-hi. Hi havia una casa lliure al cos-
tat del Cafetí i la vam llogar, vam fer de ma-
nera que fos una lloc adequat per a la cana-
lla i ja vam obrir una matrícula amb un preu
ben mòdic. És clar, no teníem mestres però
com que la Montserrat ho era, de mestra, va
cedir el títol a dues noies: una que estudiava
magisteri de nit i que venia de Gòsol i una al-
tra noia, la Laura Fernández, que feia psico-
logia. De fet ho feien gairebé com si fos una
obra social perquè de diners, no massa. 

A l’any següent ja vam anar a la Sala, a un lo-
cal que hi havia lliure. Ens hi vam posar amb
molta il·lusió i els vam tenir allà fins que
l’Ajuntament ja va fer un parvulari que co-
bria aquesta necessitat. Però hi va haver mo-
ments de tot, fins i tot ens havíem arribar a
fer la neteja nosaltres mateixes i les mestres
hi ajudaven. Va ser, durant un bon temps,
“El parvulari del Rieral”. I, realment, ho vam
fer perquè ens semblava que era de justícia
fer-ho.

També has estat de les iniciadores de
la Coral, i encara hi ets.

La Coral va començar a l’any 1982 i jo vaig
anar-hi a l’any següent. A mi em sembla una
inicativa fantàstica. Inicialment hi havia
Mossèn Dídac, però quan el van enviar a una

Cada any un personatge

Caterina Escobairó, davant de la casa on va passar la infantesa a Hostalets de Pierola.
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tot un procés de presa de consciència perquè
amb la nostra filla gran de seguida en parlà-
vem, de política. Obertament, perquè aquí a
casa hi passava gent molt diversa amb mane-
res de pensar ben diferents a les que regna-
ven en aquell temps. No us penseu, però, que
tot era tan senzill. A mi, això també em va
costar perquè hi havia qui no ho veia bé, qui
no entenia aquesta presa de consciència feta
de mica en mica però inexorablement. Amb
conflictes interiors inclosos, és clar!

I també canvis en l’aprofitament de la
terra i en l’ofici de pagès, oi?

Això també. De fet, vaig implicar-me ben a
fons en el canvi en l’explotació agrícola de
Can Burguès, al costat del meu home. Així,
des dels anys seixanta vam anar eixamplant
les maneres i els sistemes de treball posant,
primer, una granja de porcs i després de po-
llastres, alhora que començàvem a substituir
els cultius tradicionals per la plantació de
pomeres i presseguers. I regats gota a gota,
ja aleshores! Va ser un gran moment en què
la pagesia tradicional també havia de fer el
tomb i haig de dir que nosaltres vam ser uns
dels primers.

Vosaltres vàreu viure uns moments
històrics de grans canvis

Molt interessants, realment. Ha estat un
canvi necessari pel món i per la gent. No po-
díem continuar d’aquella manera, tan encar-
carats! Vam viure en directe moments molt
intensos. De fet, estimes tan i tan els fills que
encara que siguin tan diferents dels pares,
els vols comprendre i, vulguis que no, et fi-
ques a fons en les  seves inquietuds i vivèn-
cies. T’hi fiques. Primer els vols entendre i
després el entens. I, de fet, acabes vivint
amb més tranquil·litat de consciència.

I també has estat un membre actiu de
grups com el del “pa amb tomàquet”.

Sí, a mi sempre m’ha agradat molt relacio-
nar-me amb la gent i tot el que és cultura

m’agrada molt. Sobre això, haig de dir que a
mi m’hagués agradat molt estudiar però, és
clar, acabada la guerra tot era molt difícil.
Els sous eren molt justos i no em van poder
pagar els estudis. Cada any, a casa meva, em
deien: “sí, l’any que ve aniràs a estudiar a les
escolàpies de Sabadell”. Però cada any hi ha-
via algun impediment i només vaig poder es-
tudiar ben poca cosa. Amb les ganes que en
tenia! Jo volia fer medicina i sempre he
enyorat no haver pogut estudiar. Per això,
sempre que he pugut aprendre ho he aprofi-
tat i el grup “pa amb tomàquet” em va agra-
dar molt i encara hi vaig sempre que puc. En
un primer moment els actes que feien tenien
un punt que sobrepassava l’acte estricta-
ment cultural. En Ballester, en Farriol, en
Muñoz i tanta altra gent van marcar-me: hi
va haver moments de tot, però van obrir la
perspectiva. Per exemple, en el moment en
què l’Assemblea de Catalunya ens havia
il·lusionat tant,  una bona colla  de gent del
“pa amb tomàquet” ens reuníem a la rectoria
de Lliçà d’Amunt i un vespre vam dir, “au
vinga! anem a plantar cartells de l’Assem-
blea”. Vam agafar la furgoneta, hi vam enca-
bir galledes, raspalls i cola, i vinga enganxar
cartells a Santa Eulàlia. Quan ja érem a la
Sala i ja marxàvem, ens diuen que la
Guàrdia Civil estava venint! Vam agafar el
camí de Can Torras i amunt, camps a través.
Una estona després, quan ens va semblar
que ja érem fora de perill, vam fer cap a ca-
sa, però a les sis del matí ja ens trucaven.
Que amaguéssim les escombres i les galle-
des, que havien agafat en Jaume Farriol i la
Carme Prim, i que estaven declarant… Bé, fi-
nalment no va passar res, però un bon fart
de córrer!

Però tu també vas fer coses pel teu
compte. Vas muntar una escola, oi?

Ho vam fer amb la Montserrat Pallarès. Ella
era infermera i anava per les cases quan ca-
lien els seus serveis. És clar, tot i que les fa-
mílies cuidaven tan bé com podien els fills i
filles, veia que era necessari que una institu-
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La Caterina i en Josep Margenat, ballant a l’envelat de la Festa Major, l’any 1947.
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D’on és la Caterina Escobairó de Can
Burguès?

Vaig néixer a Martinet de Cerdanya i el meu
pare era secretari municipal de Lles. A l’any
1936 va agafar una plaça, també com a secre-
tari a Jorba, a l’Anoia, i carregat tot i tots no-
saltres en un camió, cap a Jorba. Poc després,
va accedir a una nova destinació, a Hostalets
de Pierola i allà hi vam passar set o vuit anys.
Va ser allí on vam fer la nostra infantesa, una
infantesa que, per a mi, va ser deliciosa, de
carrer i de córrer amunt i avall. Més tard, a
l’any 1945, hi va haver una altra convocatòria
de places de secretari municipal i vam venir a
viure a Santa Eulàlia de Ronçana.

Així eres la filla del secretari!

Sí, sí. Jo vaig arribar a Santa Eulàlia que te-
nia quinze anys. Aleshores Santa Eulàlia era
un poble petit, de vida de pagès que contras-
tava amb la vida d’Hostalets, poble a on,
com per exemple Lliçà d’Amunt, hi havia
una fàbrica i això feia que la gent ja tingués
un altre punt de vista. La indústria generava
una visió que s’allunyava una mica de la vi-
da estrictament de pagès. Santa Eulàlia de
Ronçana, als meus ulls, era un poble de vida
molt més rural del que havia viscut fins ales-
hores. Quan vam arribar, a més, ens estra-
nyava molt que fos un poble amb cases tan
disperses, sense massa nucli. Però de segui-
da ens hi vam acostumar.

I ben aviat vau començar a festejar
amb l’hereu de Can Burguès, en
Josep. Déu n’hi do, oi?

I tant. Vam festejar sis anys i cap a aquesta
casa on ara encara visc! De fet, acostumada
a un pis petit per a quatre persones i una vi-
da de secretari d’ajuntament, estreta i sense
massa arrels a cada poble, vaig arribar a una
casa com Can Burguès, amb documentació
escrita de la mateixa família ininterrompu-
dament des del segle XIII. Vaig arribar aquí,
una casa amb sogres i tres cunyats. Haig de
dir que en tot moment tota la meva nova fa-

mília em va acollir amb gran proximitat,
eren molt bona gent. Però és clar, em vaig
enyorar molt perquè la manera de viure era
essencialement diferent a la que havia viscut
fins aleshores. És que a mi em feia molt res-
pecte aquesta casa, tan gran, tan maca, amb
tanta història.

Quin canvi.

Sí, jo inicialment no sabia valorar-ho, tot ple-
gat. El meu sogre sempre era molt curós amb
la documentació antiga, els pergamins, els
estris d’aram a l’entrada i tot el que significa-
va tot plegat. A mi no em deia gran cosa tot
això fins que, de mica en mica, em va co-
mençar a interessar i ho vaig començar a va-
lorar. I ho vaig començar a valorar molt, de
fet. I el meu home em va ensenyar a estimar
la terra. Em vaig anar fent a aquesta casa i
aquesta terra, i les vaig valorar i estimar. De
fet, la meva sogra va viure fins a l’any 1998,
amb noranta-vuit anys i era testimoni viu,
durant molt temps de la història de Can
Burguès. Ella havia estat educada en uns
principis molt rectes, venia d’una casa de
pagès molt humil i era molt treballadora. Ens
vam respectar molt i molt sempre i mai no
vam tenir cap esquerda en el nostre dia a dia.

Però tu devies esbatanar les finestres
a Can Burguès.

Hi ha una mica de la manera de ser, sempre
m’han agradat les persones, relacionar-me i
intercanviar punts de vista. I aprendre. Cal
dir que el meu home, en Pep, era una gran
persona i tenia un punt de vista molt obert,
de trencar motlles. I, a més, els fills. Ens van
educar molt, els fills: ens van fer canviar la
mentalitat i en dono moltes gràcies. Estic
molt contenta que fos així.

Però vols dir que tu no hi estaves feta,
també, a acceptar aquests canvis?

No t’ho sé dir. De fet, és clar, aquí a Can
Burguès eren gent que tenien arrels a la Lliga
i molt religiosos i, amb tot plegat, hi va haver
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“Vaig implicar-me ben a fons
 en el canvi en l’explotació agrícola 
de Can Burgès, 
al costat del meu marit”.  
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“El Ton era enterrat 
amb els altres, a terra... 
El vam anar a buscar i el vam trobar... 
El vam portar a Santa Eulàlia 
i el vam poder enterrar al cementiri”.  
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Caldes... Ho facturàvem amb el tren i, més
cap aquí, el Baró ja ens ho portava amb el ca-
mió.  

Tots fèiem coses a l’hort, treballàvem a l’hort.
Jo hi vaig treballar fins que em vaig casar. A
casa sempre era un enrenou de plantes i de
verdures... 

I la vostra mare també hi treballava?

La mare prou feina tenia a fer tiberi per
tants fills i per tots. Teníem tres mossos: el
Lluci, el Tomàs i  l’Iu, que era el carreter i
s’ocupava del cavall. També venien dones a
treballar: la Consuelo de Can Lampista, la
Rosa de Can Paraire, la Magdalena de Can
Sebastià... A més, collíem avellanes, madui-
xes i tanta feina com vulguis! 

Jo com que treballava molt a fora, de cuina
no en sabia gaire, en vaig haver d’aprendre
quan em vaig casar. 

Així teníeu poc temps per jugar...

Sí que en teníem! Sempre jugàvem: a palet,
a cuit, a saltar a corda, a cartes, a pedretes...
Venien els de Can Rei, els de Can Roig, els de
Can Donat... Ja érem una bona colla ja! 

Tot baixant de col·legi ja ens aturàvem a la
costa i a jugar! Tot el dia jugàvem.

I a nines que no hi jugàveu? 

Això a casa. Jo tenia una Pepa de deu de car-
tró.

I fèieu labors i cosíeu?

Sí, també. La meva germana Laieta va anar a
Ripoll a aprendre el corte i a mi, ja de gran,
amb dinou o vint anys, me’l va ensenyar i jo
em feia els vestits. Mira: la Laieta i la Lola,
tot anant a aprendre el corte, hi van trobar
novio a Ripoll.

I em fa pensar en el temps. Aquest con-
cepte que hem creat i que va transco-
rrent uniformement i continu i que ara
ens va tan de pressa. La Pilar, assegu-
da a la cadira, a prop de la taula del
menjador, va donant cops suaus a te-
rra amb el seu bastó. Ella té un altre
concepte mental de temps, em parla de
com passava el temps, de com el mata-
va, de com se’n gaudia...  La Pilar en-
cara té temps, ha fet cent anys i enca-
ra té molt de temps i el viu intensa-
ment. 

Parlem de les festes que celebràveu

Una de les més importants era la primera
comunió. Mn. Josep Viadiu, que era de Sant
Feliu, ens feia catecisme. Ell era rector i te-
nia un vicari. Perquè aprenguéssim el cate-
cisme, ens feia jocs. Era papissot. El van ma-
tar a la guerra, pobre home! 

També celebràvem el dia de Corpus i fèiem
una processó.
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Renoi, això sí que són famílies nom-
broses, oi?

Abans eren totes així. Les pobres dones, vin-
ga tenir canalla! Ja tenien feina, ja!

La Pilar somriu amb ironia. Ho re-
corda tot. La seva memòria avança i
retrocedeix, diligent, pels anys vis-
cuts. Respon a qualsevol suggeri-
ment, a qualsevol pregunta que se li
pugui fer. I els seus ulls vius, que tam-
bé parlen dels seus records, em convi-
den amablement a seguir-la i a com-
partir-los, en aquest ràpid recorregut
que fem a través del temps... 

Expliqueu-me una imatge, una anèc-
dota  que tingueu ben present de quan
éreu petita.

Tinc un record de l’àvia de Ca l’Hermano
amb un mocador negre al cap i una valona.
Era molt gran i a punt de morir-se i jo era
molt petita i em feia una por...! Això és una
mica trist, però ara te n’explicaré un d’alegre:
Quan tenia més o menys cinc anys, un dia
que érem a Ripoll, vaig anar a veure una co-
rrida de toros i em va agradar molt. Em re-
cordo que passava un home amb una botella
de vi i un pa i jo li deia cridant: Home! Home!
Doneu-me pa! Es veu que jo devia tenir gana. 

Dels toros jo en deia toios perquè no ho sa-
bia dir bé i quan vam tornar a Santa Eulàlia
es va saber tot el que havia passat i la meva
mestra que era Doña Enriqueta em deia: La
del toio, va la del toio que vingui a llegir!

Doña Enriqueta era baixeta i rabassuda.

D’això us volia parlar, dels vostres
mestres. Recordeu altres mestres de
quan anàveu a costura?

No, no em recordo de cap més mestra. Jo ja
vaig anar als col·legis nous, però abans, l’es-
cola era a Ca l’Hostaler, en un pis, i la mes-
tra era l’àvia de Can Brunomestre. Era una
dona bastant grassa i li van posar un motiu:

la Marmita. Abans es posaven motius a la
gent... Ara Ca l’Hostaler ja ha desaparegut
de La Sagrera... Tot s’ha regirat!

La meva mare hi anava a col·legi a Ca l’Hos-
taler i els homes, en aquella època,  anaven a
Sant Simple, a l’escola del costat de l’ermita.

Llavors ja van fer els col·legis nous, a La
Sagrera, un davant de l’altre, un per nois i un
per noies, que encara hi són.

Fins a quina edat hi vau anar a l’escola?

Fins als catorze anys. Després anàvem amb
el Sr. Riart que ens feia classe des de les on-
ze fins a les dotze i ens feia matemàtiques i
ens ensenyava poesies. Ho feia en català. Hi
vam anar uns dos anys. 

I quan no éreu a costura a què us de-
dicàveu, com passàveu l’estona?

A casa érem hortolans, el pare treballava a
l’hort i ens dedicàvem a vendre planter, ver-
dura  i  fruita  de tota mena... Ho veníem als
mercats. A Centelles, a Vic, a Sant Feliu, a
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La Pilar de Can Duran va néixer a
Santa Eulàlia de Ronçana el dia 18 de
novembre del 1911. Va néixer a Ca
l’Hermano. Fa ben pocs dies que  va
celebrar el seu centè aniversari i tota
la família la va acompanyar en
aquest esdeveniment. Ella és ben
conscient de la importància que té
aquesta celebració. N’està orgullosa i
es sent feliç.  

100 anys! En deveu estar molt conten-
ta d’haver-los pogut celebrar! 

Per una banda sí que n’estic de contenta,
perquè estic bé, molt bé. Tinc uns fills que
són una meravella, ja no es pot demanar
més, n’estic tan satisfeta ... però, per una al-
tra banda, és molt trist ser tan gran... perquè
ja no hi són els germans, ni els amics i et
sents molt sola. Ara ja me’n queden pocs d’a-
mics, dels de tota la vida, de Santa Eulàlia,
que tinguin  anys i que sàpiguen enraonar:
només la Pepita de Can Ferrer i el Joanet de
Can Pou... ja no queda gairebé ningú.

...i s’emociona i s’eixuga les llàgrimes
discreta, polida, amb un mocadoret
blanc que s’ha tret de la butxaca. 

Vós sou de Ca l’Hermano ... 

Sí, sí, allà vaig néixer. Mira, la teva àvia de
Can Lluc, la Pilar Gual, era la meva padrina,

per això em van posar Pilar. Ella era germa-
na del meu pare.

Quants germans va tenir el vostre pa-
re? 

Eren tres nois i dues noies. Te’ls diré per or-
dre d’edat: El meu pare que era el gran i es
deia Vicenç, el Pepet, la Laieta, la Pilar i la
Pepa de Can Liró de Lliçà. 

Els vostres avis paterns també els re-
cordeu?

I tant que me’n recordo! La Vicenta de Lliçà
i l’avi que es va morir amb 92 anys.

I vós, quants germans vau tenir?

Nosaltres érem vuit germans. També te’ls
diré per ordre d’edat: El Mateu, la Laieta, el
Vicenç, la Maria, la Pilar, la Lola, la Remei i
el Lluís. I encara se’n va morir un, entre la
Remei i el Lluís. Va néixer esguerradet, po-
bret... Tenia un defecte als llavis i no podia
mamar... Si fos ara, segur que li podrien
arreglar i que viuria... 

I la vostra mare?  

La mare era de Can Donat. Eren nou ger-
mans: sis nois i tres noies.

I els avis materns també els recordeu?

Sí. A la generació dels pares de la mare eren
set germans a Can Donat: cinc noies i dos nois.

La Pilar i l’Enric amb els seus fills Margarida i Lluís. Els altres fills Joan, Josep i Pere.
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Les filles de Maria celebràvem els primers
diumenges de cada mes.

El novenari: Venien uns predicadors de fora.
Sempre portaven una barba llarga i predica-
ven enfilats dalt d’una trona molt alta que hi
havia a l’església. Duraven nou dies les prè-
diques. 

Nadal i Reis també eren festes importants.
Però era molt diferent d’ara. Ens regalaven
una mandarina o un tallet de torrons. 

I la Festa Major?   

Ui, per la Festa Major hi havia envelat i es-
trenàvem vestit. A la tarda el vestit era fins a
mitja cama i a la nit, llarg. Eren molt bonics.
A mi me’ls feia l’Antònia Roure, que vivia a
Granollers i era filla de Can Tabaquet, era
molt bona modista. 

Els vestits ja eren sense mànigues, però no-
més per anar a ballar, perquè per anar a mis-
sa ens posàvem uns manegots i unes mitges.
Imagina’t amb la calor que feia! 

Ara hi van gairebé despullats. 

I ballar que us agradava? Ballàveu gi-
tanes o sardanes?

No, a mi doneu-me un bon pas doble, per-
què el vals em feia voltar el cap. Si tocaven
un pas doble anaves caminant i ja estava! Jo
anava a ballar a la Sala de Can Mestret. La
sala de ball era a sobre del cafè. Els músics
venien de Caldes i per tocar s’enfilaven a una
mena d’escenari tancat que hi havia a la pa-
ret i que en dèiem la Conillera.

Si no hi havia músics tocaven una pianola. 

A quin any us vau casar?

Em vaig casar l’any 1934. Tenia 23 anys. Em
vaig casar amb el Ton de Can Duran... Aviat
va néixer el meu fill gran, en Joan. I va venir
la guerra. Ai Senyor!

Ara encetem un tema que obre ferides
profundes que encara fan dolor, si es
palpen. Són ferides de guerra civil. La
Pilar ha viscut la Mancomunitat de
Catalunya sota la presidència d’Enric
Prat de la Riba, la Primera Guerra
Mundial, l’esclat de la Revolució
Russa del 17, l’elaboració d’un Esta-
tut d’Autonomia per a Catalunya, el
Cop d’Estat i l’establiment de la dicta-
dura de Primo de Rivera, l’establi-

Festa familiar amb l’Enric i la Pilar, fills i parelles, nets i altres familiars.
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“El Ton era enterrat 
amb els altres, a terra... 
El vam anar a buscar i el vam trobar... 
El vam portar a Santa Eulàlia 
i el vam poder enterrar al cementiri”.  

mort, pobre home! Digues que allà hi vaig
fer molts amics i que hi vaig estar de prime-
ra i que recomano a tots els avis que hi vagin.

També vull dir que vaig ser una de les pri-
meres alumnes de la Teresa Arimany de La
Bastida, quan ella va tirar endavant la colla
de puntaires. Em va ensenyar a fer puntes al
coixí. Li tinc una gran estima i una gran ad-
miració i ha fet molta feina amb les puntai-
res.

I la tercera és que vull que tornis perquè jo
sé molts contes, moltes poesies i moltes
cançons: la de les formigues, la del poll i la
puça... i moltes endevinalles i molts estira-
bots i te’ls vull explicar. Com la teva mare,
que també en sabia un munt!

I perquè no em dieu algun estirabot,
avui?

Ja, ja , ja!  Te’l diré amb la P. Va bé?

Va bé, Pilar. Podeu començar! 

Pedro Pablo Pellicer
Peluquero, Perfumista,
Perfecciona Planticer
Por Peinados, Peinetas, Postizos,
Por Poco Precio
Peluqueria Primer Piso Primera Puerta
Plaza Principal
Pueblo Palaudàries

Jo ric amb ganes. Ella també riu i..., a
poc a poc, s’aixeca, s’acomiada i tot
recolzant-se en el braç de la Marga-
rida, comença a caminar cap a la cui-
na. 

Avui ha estat un gran dia, per mi.
Gràcies, Pilar! 

Isabel Valls i Bassa
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La Pilar, el dia que va rebre la Medalla de la Generalitat en ocasió del seu 100è aniversari.
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Aquest segle no ha estat un segle qual-
sevol. Ha estat ple de canvis, d’in-
vents, de progrés. Vós recordeu quan
van fer la carretera de Santa Eulàlia?

Me’n recordo, sí. Abans hi havia un camí de
carro. El Joanet hi passava amb la tartana,
perquè feia de transportista. El dia que van
inaugurar la carretera asfaltada, es va fer
una gran festa. Hi vam anar amb la mestra.
Portàvem el penó de filles de Maria. Va venir
en Primo de Rivera i em recordo que hi ha-
via unes noies de Can Calet de l’Ametlla i
que el general se les mirava i va dir: Coño,
¡qué ojos más grandes tiene usted!, referint-
se a una d’aquelles noies. Jo devia tenir tret-
ze o catorze anys. 

Ara veig, a la televisió, com s’acumulen els
cotxes en els semàfors i em sembla impossi-
ble! 

Us agrada mirar la televisió?

Només m’agrada veure la missa del diumen-
ge i el futbol. Jo sóc del Barça i m’agrada
veure el Messi que juga molt bé... El
Guardiola ja deu estar content, ja, perquè
ara guanya sempre..!

També deveu recordar quan a Santa
Eulàlia hi va arribar l’electricitat.

Jo tenia divuit anys quan van instal·lar l’e-
lectricitat. Fins aleshores anàvem amb es-
pelmes i amb llums de carburo.

I el telèfon?

Només n’hi havia a Can Turell i després a
Can Vila. Havíem d’anar allà a telefonar. A
Can Duran el vam posar molt aviat, el telè-
fon. Teníem el número set. 

Vós heu vist com arribaven totes les
màquines...

Sí, he vist com anaven venint totes les como-
ditats: la rentadora, el rentaplats, la calefac-
ció i totes. Es viu molt bé i hi ha diners, que
abans no n’hi havia. S’ha acabat això de què
les dones siguin un escarràs.

La Pilar ha viscut l’arribada de l’ho-
me al Pol Sud, l’enfonsament del
Titànic, el descobriment de la teoria
de la relativitat d’Einstein, la conces-
sió del sufragi femení en el Regne
Unit, el descobriment de la penicil·li-
na, de la ràdio, del cinema sonor, de
la televisió, del cinema en color, de
les sulfamides, de l’ordinador d’IBM,
del transistor, de la píndola anticon-
ceptiva, del primer satèl·lit artificial,
la Declaració de l’ONU sobre la
Igualtat de les Dones, l’arribada de
l’home a la Lluna, el naixement del
primer nen proveta...

Fa molta estona que mantenim la
conversa. És hora de pensar en el di-
nar  i la Pilar sembla cansada. Vaig
per plegar.  

No sé si voleu explicar-me alguna cosa
més.

Sí, t’haig de dir tres coses, encara: 

Que vaig ser una de les primeres sòcies del
Casal d’Avis. Que allà al Casal hi vaig estar
molt i molt bé amb el sr. Molas i la seva se-
nyora, que són unes grans persones i que les
estimo molt i amb el sr. Tomàs, que ja és

Fent punta al coixí.
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Ja n’he passades, ja!  I treballar tota la vida
molt....

Quan vaig arribar a Can Duran hi havia els
padrins, els meus sogres, el Tom, la Carolina
i l’Enric. Pel març es va morir el padrí, pel
juliol va esclatar la guerra, pel setembre es
va morir la padrina. Tot va anar de pressa... 

Que la jove vídua es casés amb un altre
germà, era un costum freqüent a l’èpo-
ca.

Sí, s’havia de tirar endavant... 

Amb l’Enric vaig tenir-hi quatre fills més,
però a tots aquests ja els coneixes, tu.

I tant! En Joan ja l’heu anomenat vós i
després ve en Pere, en Josep, en Lluís
i la Margarida. Tots ells implicats amb
les coses de Santa Eulàlia, amb la seva
gent, des d’un lloc o des d’un altre.
Sempre col·laborant i participant en
tot el que poden, per fer el poble una
mica millor.  

Sí, tens raó. Ara no tinc cinc fills, en tinc deu
amb les joves i els gendres: El Joan i la Rosa,
el Pere i la Montserrat, el Josep i la Concep-

ció, el Lluís i la Conxita, la Margarida i el
Miquel i tinc vuit néts i vuit besnéts.

Per sort vaig tenir una filla. Ara em refio molt
d’ella. L’Enric es va morir, de sobte, amb se-
tanta anys. Era l’any 1984 i des d’aleshores
que visc amb la Margarida i el Miquel, amb el
seu fill Jaume i amb l’Angeleta, la mare del
Miquel que ja és gran, també. 

I la Margarida, que ens ha acompa-
nyat tota l’estona en silenci, assegu-
da al costat de la seva mare, somriu.
La Margarida i la Pilar s’assemblen
molt, si salvem el pas dels anys.
Tenen moltes virtuts en comú: Són
pacífiques, pacients, amables, retre-
tes, discretes, correctes...   

Vós heu viscut un segle sencer. 

Fa pocs dies que vam celebrar el centè ani-
versari. Érem tots aquí a casa a dinar: els
fills, els néts i els besnéts. Va ser molt bonic!

I ja ho saps que l’Alcalde em va portar una
medalla de la Generalitat per celebrar que
feia cent anys?  

L’Enric i la Pilar en el casament de la seva filla Margarida amb en Miquel.
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ment de la Generalitat i la proclama-
ció de la II República espanyola, la
suspensió de l’Estatut de Catalunya,
la guerra civil espanyola i l’inici del
franquisme, l’execució de Companys,
la Segona Guerra Mundial, la Guerra
Freda, la mort de Franco, la restau-
ració de la Generalitat, el retorn del
President Tarradelles, l’aprovació
del nou Estatut de Catalunya, les pri-
meres eleccions al Parlament de
Catalunya...

Però, per ella, hi ha un abans i un des-
prés de la darrera guerra civil espa-
nyola. Ara aturem la conversa uns
moments. La mirada de la Pilar torna
a ennuvolar-se. 

I va venir la guerra

A l’any 37 el Ton era a Terrassa. El van dete-
nir i el van portar a Salou a fer treballs
forçats amb pic i pala. A mi em deien que es-
tava bé, però no ho estava. Els nacionals
anaven avançant i els republicans en retira-
da. Quan van ser a prop d’Abrera el van ma-
tar. Van matar a tot el grup que estava retin-
gut menys a un company que es va escapar i
que és qui ho va contar tot. Ell va explicar
que el Ton era enterrat amb altres, a terra,
en una vinya. Hi va ser quatre mesos allà en-
terrat. El vam anar a buscar i el vam trobar.

Vam tenir la sort de saber que era ell perquè
duia un mocador amb el seu nom brodat
amb lletres vermelles, que jo li havia fet. El
vam portar a Santa Eulàlia i el vam poder
enterrar al cementiri. 

Encara el guardo aquell mocador amb les
lletres vermelles...

La guerra va ser una salvatjada per tothom.

Si us vau casar el 34, la guerra va co-
mençar de seguida. 

Sí, sí, dos anys després del casament, Com et
deia, en Joan ja havia nascut. 

El germà del Ton, l’Enric, també hi era a la
guerra. Portava lliteres. Va ser casualitat que
no el matessin, també. 

La guerra es va acabar el gener de l’any 39,
però fins el mes de juliol, l’Enric no va tornar
a casa. 

Al cap de dos anys, em vaig casar amb l’Enric.

La Pilar amb el gos Terri.

L’Enric i la Pilar en un viatge.
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Cada any u un personatge
Maria Antònia
García
i Ruiz

“Tot el que he volgut fer a la vida, 
ho he fet. Per mi això és molt important. 
Valoro sobretot la llibertat. 
Poder fer el que un desitja. 
I he respectat sempre la llibertat dels altres”. 

Efectivament, el 1969 l’Apolo XI va
arribar a la Lluna i el comandant
nord-americà Neil Armstrong va po-
sar el peu per primera vegada sobre
la superfície del satèl·lit. També hi va
caminar uns mesos després la tripu-
lació de l’Apolo XII. A França va di-
mitir Charles De Gaulle i Georges
Pompidou va ser elegit nou Presi-
dent. A Espanya Franco va designar
Juan Carlos I com a successor. A
Israel Golda Meir, una dona, va assu-
mir per primera vegada a la història
la responsabilitat de ser Primera
Ministra. Als Estats Units Richard
Nixon va prendre possessió com a
President. Un estudiant americà,
aquest any, va enviar per primera ve-
gada un missatge des d’una computa-
dora a una altra situada a 500 Kms
de distància a través d’una xarxa que
es va dir ARPANET: va ser la precur-
sora d’ INTERNET. 

Com va anar l’experiència de Can
Traver? 

Bé. Teníem molta feina, però nosaltres sem-
pre pensàvem en tenir una cosa nostra i en
poder-nos organitzar a la nostra manera.
També vam gestionar el Restaurant La Vall,
però ens va sortir l’oportunitat de comprar
Can FarellI. 

Qui eren els amos de Can Farell?

Era una empresa que es deia INMOGRA SA.
Vam comprar-ho en Miquel i jo. Més enda-
vant ens vam associar amb en J.M.Maspons
del Restaurant La Vall, però després ell ho
va deixar. Cada vegada que penso en la com-
pra de Can Farell, m’agafo el canell dret amb
la mà esquerra. És un gest que em surt sol.
Encara recordo el mal que em feia de tantes
i tantes lletres que vam arribar a firmar. No
és broma!
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Durant la comunió del Marc Oriol, en el menjador petit de Can Farell l’any 1984.
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Ens hi vam presentar i ens van seleccionar.
El pare ens hi acompanyava, ell sempre ve-
nia a tot arreu. Em feia confiança, a mi. 

Això era a l’any 1967 i el 1968 ja va néixer en
Miquel Àngel i el 1969 en Jordi Albert, tots
dos, mentre érem a l’Espluga de Francolí. 

Després van venir els altres fills...

Això mateix. La tercera va ser la Maria Pilar,
el 1972, després la Mireia Núria, el 1973 i el
més petit, en Marc Oriol, el 1976.

Cinc fills i deu noms. Els noms són do-
bles, veig.

Oh! Com que jo em dic Maria Antònia i tinc
un nom doble, vaig pensar que estaria bé
mantenir la tradició. He buscat noms que
m’agradessin o que tinguessin relació amb la
família i n’he posat dos a cada fill. Miquel no
m’agradava gaire, però la meva sogra el va
voler posar a l’hereu i jo el vaig polir. Li vaig
afegir Àngel. Com que és el patró de Vic, li va
agradar molt i jo me’n vaig sortir.

Però heu dit que a l’Espluga només hi
van néixer els dos grans. Vol dir que
no us hi vau estar gaire temps. 

L’Hostal El Senglar anava molt bé.
Treballàvem moltíssim, totes les hores del
dia. Estàvem sempre contents, però els nú-
meros els duia la família Carulla i nosaltres
guanyàvem molt poca cosa. Vam veure que
allà hi treballaríem molt tota la vida, però no
tindríem mai res. 

Havíem de prendre una decisió de futur. Ens
vam comprar un Simca 1000 a terminis i
vam marxar de l’Espluga amb una mà al da-
vant i una altra mà al darrera. Amb un cotxe
per pagar i res més! 

I a començar de nou.

Ens van proposar portar un restaurant a l’a-
vinguda de Sarrià de Barcelona, el restau-
rant Satélite, però no ens vam acabar de po-
sar d’acord i va ser aleshores que a través del
meu sogre, en Jaume Riera i Fité, ens van
proposar anar a Can Traver de Bigues. La fa-
mília Argemí començava el negoci de la res-
tauració i ens van llogar. Era l’any 69.

Em recordo perfectament que era l’any 1969
perquè el 20 de juliol l’home va trepitjar la
lluna per primera vegada i ho vam veure des
de Can Traver. Aquest mateix any es va
inaugurar l’autopista de Mataró.

La família Riera-Garcia l’any 1977 en el bateig del
petit de la casa: el Marc Oriol.

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: el Miquel Àngel,
el Jordi Albert, el Marc Oriol, la Mª Antonia, la
Mireia, el Miquel Riera, i la Mª Pilar. Tots junts
fent-se la foto de carnet de família numerosa durant
la festa de l’Ascensió de Granollers l’any 1978.
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Fem una pausa. La Maria Antònia té
molt bona memòria. No ha de fer cap
esforç per recordar. Té una gran faci-
litat per retenir les coses que li han
transmès, sobretot el seu pare, per
qui sent una autèntica devoció. I re-
corda imatges i gran quantitat
d’anècdotes i detalls de les coses que
ha vist, que ha sentit, que ha viscut,
de les idees que li han traspassat. 

Tornem a Torres del Segre. L’any
1943 una nena neix en un edifici d’un
antic convent d’aquesta població.

Sí el pare anava i venia de la presó. Ell sabia
llegir i escriure i mentre va ser empresonat,
va aprendre força el francès. 

Va comprar una casa petiteta a Torres del
Segre. A l’any 1945 ja la teníem i ja hi va néi-
xer el meu germà Francisco Javier i més tard
el Julián.

Sou tres germans

Sí i ens diem com els avis.

Quan va néixer el Julián ja teníem una era
molt gran, també. L’era de Gomà. Al pare li
va costar 20.000 pessetes, aquella era.

Així les coses ja començaven a anar
bé...

Sí, sí. El pare gràcies a les ajudes que va te-
nir, va quedar lliure definitivament. Va mar-
xar del Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones i es va posar a
treballar a preu fet. Va guanyar molts diners
amb el tabac i a l’era que havíem comprat hi
vam fer una botiga.

Vaja ! Procedents de Sòria, però amb
l’instint dels catalans! Plantar botiga
i dedicar-se al comerç a la menuda!
Aquest és l’objectiu de molts catalans
ja des del segle XIV. Van parar boti-
ga, es van constituir en gremis i els
botiguers associats es van anar con-
vertint en molt poderosos, sobretot a
les grans ciutats, com Barcelona.

Sí, sí. La manera de fer dels catalans va
convèncer els pares de seguida. S’hi van tro-
bar com a casa. El pare em deia: Las ovejas
no son de donde nacen, son de donde pacen.

Can Farell en els seus inicis, l’any 1972.

monges. Les monges havien marxat per la
guerra civil. L’edifici era molt gran. Hi viví-
em diverses famílies republicanes que està-
vem allà acollides. Jo hi vaig néixer. El 1946,
al cap de tres anys, aquell edifici el van con-
vertir en escola.

Com és que éreu en aquest edifici? 

El meu pare era un lliure pensador. Un ho-
me molt intel·ligent que es deia Doroteo
García Milla. Va ser tinent d’artilleria del
bàndol dels republicans. Al final de la gue-
rra, quan marxava cap a França el van aga-
far i el van portar a la presó a Saragossa, al
barri de San Juan de Mozarrifar. Condem-
nat a pena de mort. I la meva mare el va se-
guir i va anar a fer de minyona, a la cuina, a
casa dels amos d’un magatzem. 

Així, al pare el van matar?

No, no el van matar. Per una banda el va aju-
dar el Sr. Angel Sanz Briz. Aquest va ser un
diplomàtic espanyol que també va contri-
buir a salvar la vida de molts jueus hongare-
sos, més tard. Era com el de la llista de
Schindler. Has vist la pel·lícula de Spiel-
berg? El va ajudar perquè el pare li va poder
proporcionar penicil·lina.

Per altra banda diu que el va ajudar, sobre-
tot, un germà del pare, que era de la falange
i que, tot i que no es feien gaire, li va donar
un cop de mà.

Li van commutar la pena de mort i el van po-
sar a treballar al Servicio Nacional de
Regiones Devastadas y Reparaciones a
Torres de Segre.

Ah sí! Un organisme creat pel Gene-
ral Franco al final de la guerra i que
tenia per objecte dirigir els projectes
de reconstrucció de les zones per on
havia passat el front, que havien que-
dat més malmeses. Es tornaven a
construir infraestructures, habitat-
ges, monuments i el que fes falta. Ara
ja sé com és que havíeu anat a parar
a Torres de Segre. 

Exactament. Com que per Torres de Segre hi
havia passat el front, era una Región
Devastada. 

Hem parlat del pare, però i la vostra
mare?

La meva mare va néixer a Almazán, un poble
de la província de Sòria. Era enèrgica, in-
quieta, treballadora. Un nervi que no parava
mai. Deia: Voy a poner patas arriba la casa i
ho regirava tot de dalt a baix!

I com ve a parar a Catalunya una
noia d’Almazán?

Ah! Molt senzill! El pare de la mare, el meu
avi, era guàrdia forestal. Com que sempre
anava pel bosc, collien els bolets i els guar-
daven pels catalans. Hi anava molta gent a
buscar-ne a casa dels meus avis! Els Puig
mateix, de les conserves Puig de Granollers.
No et recordes dels Rovellons Tres Pins? I
d’altres... Hi anaven molts caçadors de Reus.

Com que la meva mare era fineta, baixeta,
ben educada i molt ben parlada, quan tenia
dotze anys el meu avi la va confiar a un caça-
dor que la va acompanyar fins a Reus perquè
hi anés a fer de minyona de la canalla. 

Déu n’hi do amb dotze anys!

Sí abans tot anava d’una altra manera. Es va
estar a Reus fins que en va tenir quinze, però
ella sentia parlar de Barcelona. Tenia ganes
de conèixer la ciutat i amb quinze anys, va
marxar cap a Barcelona. 

Barcelona li va obrir nous horitzons

I tant. Va anar a treballar a una fàbrica de
bales i municions i també feia hores a
l’Hospital de Sant Pau. Tenia aquestes dues
feines. 

I la resta de la família a Almazán?

La mare tenia un germà a Barcelona, però
no sabia on localitzar-lo. Era difícil amb la
guerra. Es deia Antonio Ruiz. Com que tre-
ballava a l’Hospital de Sant Pau, va anar es-
brinant a través de la Creu Roja, fins que el
va trobar i el va anar a veure. I resulta que el
millor amic del seu germà era el meu pare.

I ja hi som!

Això mateix. Es van casar l’any 38.
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És la mestressa de Can Farell i durant
més de trenta anys ha estat la respon-
sable de tot allò que ha passat, en
aquesta casa, fora dels fogons. 

Sempre he admirat la seva feina, per la
complexitat que comportava. Ja ens ve
definida per un mot francès en masculí
que podríem traduir per mestre o, mi-
llor encara, per mestre del restaurant. 

Així ella ha estat, durant anys, la mes-
tressa de Can Farell en tots els sentits.
La capitana de la seva pròpia nau, qui
l’ha comanada i qui n’ha exercit el
control.

El seu ofici és complet, és total i és
aquí on es fa interessant, perquè, do-
nant per descomptat que la cuina ha
d’anar bé, és ella qui ha determinat
durant anys i anys l’èxit o el fracàs de
cada àpat de Can Farell. És ella que,
com en els grans teatres de l’òpera, ho
ha decidit pràcticament tot: el vestua-
ri, les veus, la interpretació i la posa-
da en escena. 

Quan s’acostava l’àpat hi havia una
feina prèvia, que la Maria Antònia ha-
via resolt: La disposició de les taules a
cada menjador, el parament de cada
taula, els centres, els elements decora-
tius que completaven cada cambra del
seu restaurant...

I quan l’espai era tot preparat, cada
taula a punt i cada ambient l’adequat,
s’obria la porta i entrava el primer
client. Aleshores la Maria Antònia des-
plegava discretament la seva màgia
que ho envaïa tot i encetava un nou
repte. 

Estava al corrent de les reserves que hi
havia a la recepció i quines d’aquelles
reserves eren de clientela habitual.
Recordava les dèries, les preferències,
de cada client i on havia de seure, a
quina taula, a quin recó. Coneixia els
punts forts i els punts febles de cada
plat del dia i sabia quin havia d’acon-
sellar a cadascú. Tenia una idea exac-

te de com estava la bodega i del vi que
caldria recomanar aquell dia. Mante-
nia sota control els cambrers, si era el
cas, perquè tot avancés en perfecta
harmonia. I sabia, sobretot, ser ele-
gant en el gest, en el tracte i en totes les
formes, servint cada plat amb un art
diferent i amb un somriure esplèndid.

No és senzill que cada comensal se sen-
ti acollit, especial. Ella ha dominat el
secret d’aconseguir-ho.

És diumenge i passen pocs minuts de
les quatre de la tarda quan, apurant
un forat, aparco a l’entrada. L’apar-
cament és ple de cotxes. Fa molt fred.
Travesso el primer jardí, després l’era,
obro la porta del cancell i entro a la re-
cepció. Hi ha almenys 8 o 9 persones
que s’esperen tranquil·lament, en si-
lenci. Un parell de criatures corren
amunt i avall més sorollosament.
Apareix la Mireia somrient i diu tot
fent broma: 

Tots s’esperen per pagar? Quina sort
que tenim ! No és pas normal, això,
avui dia ! 

Mentre es posa a la feina, em veu i diu:

Hola! La mare t’esperava. Tu mateixa!
A dalt veuràs una porta i és allà... 

I m’assenyala l’escala d’accés a la pri-
mera planta que, com a totes les cases
de pagès, s’inicia en un recó de l’entra-
da. Obro la porta i m’enfilo cap amunt.
Ja a dalt, una segona porta em dona
accés a una sala d’estar. La Maria
Antònia, que seu al sofà, s’aixeca. 

Després d’intercanviar els comentaris
de rigor, comencem la conversa. 

On vau néixer Maria Antònia?

Jo vaig néixer l’any 1943 a Torres de Segre,
al Segrià, a la província de Lleida, però la
meva família, el pare i la mare, procedien de
Sòria. Vaig néixer en un antic convent de
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I sempre hem aplicat aquesta filosofia. Ens
ha anat molt bé. Els catalans ens considera-
ven igual que ells. A més, amb la botiga,
fèiem molts favors, tots els que podíem. 

De què era la botiga de l’era de Gomà?

Hi veníem escombres, pollastres, conills,
ànecs, fogons de petroli, petroli, carbó d’alzi-
na i carbó de pedra, vi, oli, sucre i arròs.

Després vam posar un bar.

Quants habitants tenia Torres del
Segre, aleshores? 

Era petit. Tenia 2.500 habitants i jo prop de
19 anys.

Era massa petit per una noia inquie-
ta com la Maria Antònia? 

Sí, era petit. Em va sorgir la possibilitat d’a-
nar a treballar a Lleida a l’Hotel Comtes
d’Urgell i hi anava tres dies la setmana. 

Un primer canvi important 

Sí, va ser important. M’agradava molt treba-
llar allà. Era cambrera. Em sentia elegantís-
sima, tal com anava vestida per treballar!
Portava unes sabates de taló i un coll de pi-
qué de ratlletes blaves. Acompanyava els
clients fins la seva habitació. Guanyava
quartets eh, no et pensis! Vaig aprendre bas-
tant francès. 

La Maria Antònia dóna molta im-
portància al seu aspecte. Li agrada
estar al dia i segueix les tendències de
la moda, però amb mesura, sense
afectacions. Vesteix amb gràcia, amb
propietat i amb distinció. És refinada
en les maneres i en els moviments. 

Dieu que ja guanyàveu quartets. Què
són quartets?

Vol dir 1.200 pessetes al mes. A l’Hotel hi ve-
nien molts clients, de tot arreu i parlaves
amb l’un i amb l’altre. I em van proposar
anar cap a la Costa Brava, a Tossa de Mar, a
l’hotel Terranova.

I altra vegada a fer les maletes! 

Fer les maletes és una de les coses que més
m’agrada fer i que no m’ha costat mai gaire.
De fet les tinc sempre a punt. Les tinc fetes
amb totes les coses bàsiques i així només hi
haig d’afegir quatre coses que depèn de si
vaig de cara a la neu o de cara al sol.

Així, doncs, cap a Tossa de Mar

Sí. Era jove i m’agradava veure món. El pare
em feia molta confiança i em donava molta
llibertat. Jo mai no el vaig defraudar. El dia
que em vaig casar, m’ho va dir. Ho recordo
com si fos ara. Em va dir: Sempre has estat
una dona lliure, però sempre has tingut el
cap ben posat sobre les espatlles i això em fa
estar tranquil... 

Quan us vau casar, Maria Antònia? 

Em vaig casar l’any 1967. A Tossa hi vaig ser
tres o quatre anys treballant. Allà vaig conèi-
xer la persona que seria el meu marit, en
Miquel Riera i Pujol. Era fill d’una família de
Sant Julià de Vilatorta. Era el cuiner de l’ho-
tel. Molt bon cuiner, però un home que
obrava sense gaire reflexió, es llançava als
afers sense pensar-s’ho dues vegades i si fas
les coses sense mirar massa prim, no sempre
surten bé. Teníem la mateixa edat.

Un any abans de casar-m’hi jo vaig tornar
cap a casa. Ho havia de preparar tot. 

Fer l’aixovar?

Exacte. Vores foradades, calats, brodats... Jo
sé cosir a mà i a màquina, sé brodar a mà i a
màquina, sé fer ganxet i tricot. Em van en-
senyar a fer de tot. T’haig de dir que sóc l’ú-
nica d’aquesta casa que ho sap fer, eh? 

I amb totes les coses a punt, vau tenir
casament!

Ens vam casar i ja teníem una nova propos-
ta de feina. Aquest cop a l’Espluga de
Francolí a l’Hostal El Senglar. En Miquel es
va posar en contacte amb la família Carulla,
que eren els propietaris. 

Us coneixíeu? 

No, va ser a través d’un anunci de La
Vanguardia. Buscaven una família hostalera.
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Maria Antònia
García
i Ruiz

“Tot el que he volgut fer a la vida, 
ho he fet. Per mi això és molt important. 
Valoro sobretot la llibertat. 
Poder fer el que un desitja. 
I he respectat sempre la llibertat dels altres”. 
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M. - Però i els clients que tenim? Són els
nostres amics. Hem d’escoltar-los, hem de
respondre a les seves necessitats, els hem de
donar molt servei i això ens agrada. 

Els nostres clients són de classe mitja i clas-
se mitja alta. I el bé que ens ho passem cada
dia amb la Jajà i en Miquel Àngel? És un pri-
vilegi poder donar servei, cada dia, als
amics. 

La mare s’ha retirat formalment,
però l’empresa familiar camina i
avança. Aquest és precisament l’ob-
jecte de les empreses familiars a tot el
món. Al marge d’estar regides pels
membres de la mateixa família que
exerceixen el control de l’empresa i
gaudeixen de la influència necessària
per prendre decisions, tenen com a
objectiu estratègic primer, la conti-
nuïtat en mans de la generació fami-
liar següent. Així s’ha esdevingut a
Can Farell i a moltes altres empreses
familiars de Santa Eulàlia i de tot
arreu. És el nostre desig que sigui ai-
xí per molts anys. És curiós saber que
molt a prop del 90% de les empreses
nord-americanes són empreses fami-
liars. 

Isabel Valls i Bassa

familiar. És una dècada de canvis a la famí-
lia. El pare entra de ple al negoci immobilia-
ri i en Jordi deixa la restauració i li acom-
panya. La Pilar té la seva pròpia feina i ens
ajuda. En Marc se’n va a Punta Cana l’any
2005. A Can Farell ens hi quedem la Mireia
i jo.

Area l’empresa familiar, doncs, és do-
ble: empresa de restauració i empre-
sa immobiliària. 

M. À. – Això mateix! 

I com és que vau decidir treballar a
casa?

M. - No va existir pas cap altra opció. Tots
els germans teníem clara la idea que s’havia
de lluitar per tirar endavant l’empresa fami-
liar. Jo de petita, jugava a posar rentadores,
a pelar patates, a endreçar ampolles buides,
a planxar... Tots hi jugàvem. Sempre hem
estat a casa treballant. És natural! I de més
gran era més important treballar a Can
Farell que preparar els exàmens i estudiar.
Jo mentre estudiava, portava banquets...

I el futur? Com el veieu?

M.A. – Toca explorar altres vies, valorar
nous projectes, fixar nous reptes. Hi estem
treballant.

M. – Ara ens toca traçar una estratègia a 20
anys vista.

Les coses s’han complicat. La situació
econòmica no acaba d’arrencar...

M.A. – Sí, segurament la normativa és ex-
cessiva i ens ofega, hi ha competència des-
lleial i no s’actua, hi ha mancances en la for-
mació dels professionals, al sector li falta ni-
vell, però nosaltres hem de carregar amb tot
i mirar endavant. 
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El Miquel Angel i la Jajà amb el primer dels seus
tres fills, l’Oriol, durant l’octubre de 1998 a Can
Farell.

Durant l’aniversari de l’Eduard l’any 2002, tercer
fill del Miquel Angel, a la cuina vella, lloc habitual
de celebracions familiars.

Retrat dels 5 fills de la Mª Antonia l’any 2001.
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Com veieu el futur de l’hostaleria?

Ha canviat molt. Costa molt trobar profes-
sionals que s’arremanguin i que estiguin
preparats, i tots volen cobrar com si fossin
bons!

I els clients?

També han canviat molt, però nosaltres no
ens podem queixar.

Una darrera pregunta: Com veieu el
procés que viu Catalunya i el seu futur?

Jo estic d’acord amb el procés i en fer camí
cap a la independència. M’he fet membre de
l’Assemblea Nacional Catalana de Santa
Eulàlia de Ronçana i a mi em sembla que ens
en sortirem perquè tenim un bon President.
Jo li dono la raó. És molt complicat de resol-
dre el que li ha vingut a sobre, al President
Mas, però és un home responsable i prudent
i té molt bons companys de camí. En Rull, en
Turull...són nobles i transparents. A mi m’a-
graden, són bons companys de camí. Veuràs
com ens en sortirem !

M’acomiado d’aquesta dona d’esperit
lliure, bondadosa en la conversa i en
el tracte, plena de cordialitat. De
caràcter decidit i emprenedor.
Elegant, refinada, de bones maneres,
que ha endegat una empresa fami-
liar, ha tingut cinc fills i ha ensopegat
amb molts entrebancs que la vida li
ha posat al seu pas. Ella, davant de
cada situació adversa, ha aixecat el
cap enlaire, ha mirat lluny, fins al lí-
mit de l’horitzó i ha encaminat de nou
els seus passos sense trontollar per
res, sense vacil·lacions de cap mena. 

Durant la conversa que hem mantin-
gut, he llegit, indiscreta, la pàgina
d’una petita llibreta que ha estat
oberta damunt la taula tota l’estona,
amb unes notes seves. És l’únic desor-
dre que he observat a la saleta on
hem parlat, aquesta llibreteta! Una
sala plena de fotografies i quadres

Cada any un personatge

La Mª Antonia al Pla de l’Era de Can Farell donant el berenar al seu nét Mateu l’any 2002.

Anuari 2014124 Cada any un personatge

De sobte una gran llosa cau enmig de
la conversa. Els ulls de la Maria
Antònia s’omplen de llàgrimes. La
veu emmudeix. Es sobreposa en uns
breus segons i diu.

Perdona. La nostra Anna va morir
sobtadament. I em costa molt de par-
lar-ne... Perdona’m...Deies que què
valoro...

- Valoro molt la família. És molt important.
A casa ho celebrem tot. Tots els sants, tots
els aniversaris, totes les festes tradicionals.
S’han de gaudir les bones estones i se tan fe-
liç com es pugui. 

- Valoro molt la salut. Jo fumava, bevia i
menjava de tot sense mirar prim. A l’any
1978 em van fer una operació importantíssi-
ma. Va anar bé, però vaig deixar de fumar,
de beure i menjo molt sa. 

- També crec que hem de pensar en els que
no estan tan bé com nosaltres i els hem d’a-
judar. Els qui estan malats... 

I ara a què dediqueu el temps?

Em llevo tard, faig pilates, col·lecciono pla-
ques de cava, cuso, ordeno les coses de casa,
m’ocupo de les gallines, de treure els ous... i
viatjo, m’encanta viatjar, és la meva felicitat!
Islàndia i el Pol Nord, la Xina, el Japó... i so-
bretot m’ agrada fer creuers, cada any en faig
uns quants. He fet creuers que són autènti-
ques meravelles. 

I si alguna vegada em perdo, que em bus-
quin al Japó. Aquest país em va enamorar.
La seva manera de pensar, la seva cultura, la
seva forma de vida, el respecte que tenen per
la natura i el seu menjar. Tot.

I sempre bona cara, entusiasme, optimisme,
il·lusió... 

Jo tinc un lema: Si un problema no el pots
solucionar, no cal que et preocupis, no el
pots resoldre i, si té solució, no cal que et
preocupis, soluciona’l !

És un bon lema!

La resta és perdre el temps !

Les noces de Plata de la Mª Antonia i el Miquel l’any 1991.
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I aprofito per observar les seves
mans. Té les mans llargues i fines i
unes ungles, impecables, que algun
professional ha tractat amb ofici. Ella
està orgullosa de les seves mans. Diu
que s’assemblen a les del seu pare.

Quin any va començar Can Farell? 

Vam inaugurar el 18 de desembre de 1971.
Jo estava embarassada de la Maria Pilar.
Només teníem el menjador petit. Vam co-
mençar fent un restaurant de carn a la bra-
sa. El meu sogre feia la brasa i jo feia tota la
resta, inclòs l’hort que ja teníem. 

El 1990 vam fer les obres d’ampliació i vam
inaugurar el saló per banquets.

A poc a poc el meu marit es va anar dedicant
al negoci immobiliari i es va anar retirant de
l’empresa de restauració. 

I els fills s’anaven fent grans.

Sí. Anaven estudiant i, totes les estones que
tenien lliures, treballaven a Can Farell. Quan
van acabar els estudis es van anar incorpo-
rant, ara l’un, ara l’altre. En Miquel Àngel va
fer Ciències Empresarials. En Jordi Albert
va estudiar cuina a Suïssa, a l’Escola

d’Hostaleria de Lausana. La Maria Pilar va
fer Psicologia Clínica Infantil. La Mireia
Núria va fer Comunicació Empresarial. En
Marc Oriol va fer Ciències Empresarials a
l’Autònoma i és màster per la Cornell
University

Però no tots hi han continuat...

No, en Jordi va plegar quan es va casar. La
Maria Pilar ens ajuda els caps de setmana,
però no és la seva feina principal. En Marc
també va marxar i ara és director de l’Hotel
Art Gallery de Barcelona de la cadena H10.
En canvi a Can Farell s’hi ha incorporat la
Jajà que és la dona d’en Miquel Àngel que va
néixer a Brasil.

I espera’t perquè tinc sis néts i una
néta que ja van creixent...

De fet Can Farell ara ho porten en Miquel
Àngel i la Mireia. La Maria Antònia ja és ca-
ra de veure pel restaurant..!

Quan m’acostava als seixanta anys vaig ple-
gar. Jo he treballat tota la vida quaranta-vuit
hores diàries. Vaig dir prou. Vaig donar lli-
bertat total als fills perquè reenfoquin el ne-
goci tal com creguin oportú. Em vaig retirar
i des d’aleshores col·laboro amb quatre co-
ses. A vegades baixo a saludar els
clients...però ja no hi sóc, de fet. 

Ara en Miquel que és el gran, està a la cuina.
La Mireia fent la feina que feia jo, que és
molt diferent d’abans i la Jajà, que també hi
és tot el dia. Saps què està molt bé? Que en
Miquel Àngel i la Mireia s’avenen molt... 

Quins valors marquen la vostra vida?

- La llibertat. Tot el que he volgut fer a la vi-
da, ho he fet. Per mi això és molt important.
Valoro sobretot la llibertat. Poder fer el que
un desitja. I he respectat sempre la llibertat
dels altres. Tenia tres joves i totes m’estima-
ven. Quan vaig retirar-me, vaig viure una
temporada a Punta Cana, a la República
Dominicana, amb en Marc i l’Anna, la seva
dona que portaven un hotel allà. Van tenir
una nena i els vaig anar a ajudar. Ens vam
entendre perfectament. Ara encara hi vaig
cada any. Hi vaig per l’Anna.

El Miquel Àngel i el Jordi quan van començar a
treballar a Can Farell a finals dels anys 80.
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amb retrats de la família curosament
emmarcats i situats a les prestatgeries
i a les parets. Cada objecte té el seu lloc
i res no hi sobra ni hi manca. De cua
d’ull, he anat llegint les seves notes...

Serem 27 a fer cagar el tió.

Haig de comprar 27 regals

I a continuació en tres llistes els ger-
mans, els fills, els nets.

Al costat de cada nom propi, una ano-
tació: roba, perfum, una joguina...

Somric. En algun racó de Can Farell,
algun buscall dormilega es deu co-
mençar a fregar mandrosament els
ulls. Ara toca despertar-se i posar-se
a punt de fer tradició. Somric i m’aco-
miado de la Maria Antònia.

A baix la Mireia i en Miquel Àngel en-
cara feinegen amunt i avall. 

Mireia - Aquest 19 de desembre farà 43 anys
que vam inaugurar Can Farell. 

Però, al llarg d’aquests 43 anys, l’em-
presa ha canviant molt, oi?

Miquel Àngel – I tant, que sí! 

A la dècada dels 70 va ser un restaurant de
carns a la brasa. Se n’ocupaven el pare i la
mare.

A la dècada dels 80 ens incorporem en Jordi
i jo mateix a la l’empresa. En Jordi veu molts
altres restaurants i jo estudio a l’Escola d’
Hosteleria de Girona. Comencem a intro-
duir-hi nous guisats.

A la dècada dels 90 realitzem una gran in-
versió i apostem pels banquets. Es produeix
un canvi de concepte radical. A la part dels
banquets s’hi posa la Mireia, amb un maître
extern. Des del 92 jo assumeixo sol la cuina. 

A la dècada dels 2000 els banquets conti-
nuen, però tornem a apostar pel restaurant

La Mª Antonia amb les seves filles Pilar i Mireia, i els seus néts Oriol i Jordi durant el fi d’any de 1999.

Anuari local
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botiga. Això em va obligar a tancar definiti-
vament un 30 de desembre per tal de recu-
perar-me bé. El meu marit ja estava jubilat i
no va poder seguir amb el negoci, i els fills ja
tenien la seva vida organitzada. Si no hagués
estat perquè em vaig trencar la cama, de ben
segur que hauria continuat treballant.

No fa gaires anys la part alta de la
Sagrera era el centre neuràlgic del po-
ble: hi havia Ca la Lola, Ca l’Esparda-
nyer, l’estanc, Can Bassa... Llei de vi-
da?

Ha estat per l’arribada dels grans supermer-
cats. El petit comerç s’ha mort i això a mi em
fa pena. A les botigues hi ha un tracte de tu a

tu, on s’expliquen moltes anècdotes. A l’ha-
ver-hi confiança cadascú s’explica les seves
coses. Abans, entre la zona antiga del poble i
l’actual centre hi havia una dotzena de boti-
gues. Ara tot està al Rieral. Aquí dalt ja no hi
ha vida.

Amb què omple el seu temps ara?

M’agrada molt viatjar amb el meu marit.
L’any passat vam complir 50 anys de casats
i ho vam celebrar anant a Cantàbria i Portu-
gal. També estic aprenent a comptar sarda-
nes, faig informàtica a la Biblioteca, cuso i
cuino molt. Temps no me’n sobra!

Xavier Aymamí Valero

Any 2014. El 6 d’abril en Miquel i la Maria van celebrar les noces d’or, acompanyats dels fills, la néta Nadia,
germans, nebots, cosins...
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ta, altres noies també ens van anar ajudant
amb el pas dels anys, sobretot en caps de set-
mana. Van ser anys de bonança. L’any 1997
es va morir la Lola.

Vostè era una treballadora nata.
Tenia oberta la botiga gairebé les 24
hores del dia... per qualsevol impre-
vist teníem Ca la Lola

És ben veritat això. Obríem per Nadal i si
trucaven al vespre també obríem sempre. És
que veníem de tot, eh? Llegum cuita, cane-
lons, comestibles, llaminadures... Fins i tot
hi havia persones que venien a esmorzar a
una taula d’aquí fora.

Quins records guarda després de pas-
sar gairebé 50 anys en aquella botiga?

La botiga era la meva vida. La gent sempre
ha estat molt amable amb mi. Tant a la boti-
ga com quan feia els repartiments.

També repartia?

Sí, i tant. Als inicis amb bicicleta, després
amb la mobilette i finalment amb el cotxe. El
vespre anterior anava a les cases per apun-
tar-me la llista del que volien que els dugués
al matí següent. Tots em coneixien per “la
nena de la Lola”. Avui encara m’ho diuen.

Que n’era de popular!

Aquí al poble tothom em coneix. Fins i tot la
Mary Santpere venia a comprar aquí.

Vostè és conscient de la quantitat de
nens que ha fet feliç amb les seves lla-
minadures?

A tot el poble! Els nens del poble, abans d’a-
nar a catequesi passaven per aquí per venir a
buscar el berenar. Alguns eren més entre-
maliats que altres i, quan anava a buscar al-
guna coseta al rebost, es posaven les llami-
nadures a la butxaca.

I vostè els renyava!

No, perquè ho feien quan jo no ho veia. El jo-
vent més grandet ens havia arribat a agafar
licor. Anaven 3 o 4 i a la que podien... Eren
joves i no tenien cèntims.

Quan i per què decideix posar fi a la
seva etapa a la botiga?

El mes de setembre de l’any 2001 em vaig
trencar el peroné en un entrebanc dins de la

Any 1990. Ca la Lola vist des de fora.

Any 1999. La Maria Pou a la botiga. Any 2001. Poc abans de tancar Ca la Lola.
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per ajudar-la en el que fos, sobretot a l’estiu,
on venien molts estiuejants. La botiga, òb-
viament, va anar creixent amb el pas del
temps.

I al seu marit, com el va conèixer?

El Miquel era de Lliçà d’Amunt i coincidíem
sovint a les Festes Majors d’estiu. Ens vam
casar l’any 1964, quan jo tenia 22 anys. Ell
va venir a viure a Ca la Lola. 

No hi van posar cap recança el Pere i
la Lola?

Així ho van voler. De passar a viure sols a te-
nir companyia... ja em diràs! Al cap d’un any
va néixer la nostra primera filla, la Dolors. El
Pere i la Lola en van ser els padrins. L’any
1967, el Pere va deixar de treballar perquè ja
no s’hi veia, i dos anys després va morir.

Però el negoci de Ca la Lola va seguir...

I tant! Vam modernitzar la botiga i la vam
ampliar. També la família, ja que va néixer el
nostre segon fill, el Jaume, l’any 73. Igual
que jo vaig fer d’ajudant a la botiga de peti-

Any 1978. La filla de la Maria, la Dolors, repartint
una comanda.

Any 1989. Celebrant les noces d'argent a Can Traver.
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I vostè com va anar a parar allí?

El Pere i la Lola no tenien fills, i necessitaven
algú que els ajudés a la botiga. La Lola es va
fixar amb mi. Em va veure una noieta espa-
vilada i li va demanar a la meva mare si la
podia ajudar. Amb 11 anys, quan sortia de

l’escola ja venia a ajudar a la botiga. Sobretot
al mes d’agost, que hi havia molts estiue-
jants.

El seu primer sou!

Mai vaig cobrar res. Ho feia de forma gratuï-
ta. La Lola, això sí, em donava tot el que jo
necessitava. Ah! I les propines que em dona-
ven els client, eren per mi.

Com va donar el pas definitiu per anar
a viure a Ca la Lola?

Amb 14 anys els meus pares van marxar a
Montmeló i jo em vaig quedar a viure amb el
Pere i la Lola a la botiga. Com que a casa
érem molta colla... aquí em mimaven molt!
Em van acollir com una filla. Amb 16 anys ja
vaig voler guanyar diners, i vaig entrar a tre-
ballar a La Fàbrica que hi havia a Can Sayol,
a la Serra Granada, on fèiem cons per posar
la filatura. A les tardes estava amb la Lola
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Any 1964. El Miquel i la Maria, a la tornada de la
lluna de mel a Mallorca.

Any 1966. La Lola i el Pere amb la petita Dolors, filla de la Maria Pou.
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On va néixer la Maria Pou?

A Muntanyola, a prop de Vic, el 20 d’abril de
1941. 

I com arriba vostè a Santa Eulàlia? 

Vam arribar aquí a l’any 1950, quan tenia 9
anys. El meus pares van trobar una casa de
pagès en millors condicions. Vam instal·lar-
nos a Can Granada, el que actualment es co-
neix com a Can Tarragona. Això va fer que
em traslladés també a l’escola de Santa
Eulàlia, la Nacional, al carrer mestre Joan
Batlle. A la sortida del col·legi jo i els amics
ja passàvem a comprar per Ca la Lola.

Qui hi treballava allí?

La Lola Bonet, que hi vivia amb el seu marit
Pere Roura des de l’any 1936. El Pere treba-

llava amb el Joanet Rosàs en un negoci de
cotxes, i és ell qui els hi va llogar la casa per
36 pessetes al mes. El Pere cada dissabte pu-
java a Vic per comprar verdura, ja que era
diabètic. Quan tornava, els veïns li deien “Oi,
quina verdura més maca que duus, que me’n
podràs donar una mica?”. I així van co-
mençar el negoci de Ca la Lola. Al principi
venien apis, cols, bledes... Després la gent ja
li demanava menjar pel bestiar i va co-
mençar a vendre també blat de moro, ordi,
segó...

Renoi, o sigui que Ca la Lola va néixer
a petició dels veïns!

Sí, i després va ampliar el negoci venent lla-
minadures per la canalla. I és aquí on a mi
em va agafar en edat escolar. Sortint de l’es-
cola hi passàvem totes les tardes.

Any 1951. D'esquerra a dreta la Pilar Pou, la Pietat Pou i la Maria Pou durant l'etapa a l'escola Nacional de
Santa Eulàlia.
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Maria
Pou
i Padrós

“La botiga era la meva vida. 
La gent sempre
ha estat molt amable amb mi. 
Tant a la botiga com quan feia 
els repartiments”.
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Cada any un personatge
Pepita 
Baró

Carmeta 
Ribera
i Maspons

PBO: “I jo, per a què no 
ens faltés el menjar 
a través de les cartilles de racionament, 
vaig guardar els duros de plata en un 
pot de llauna i vaig amagar-los a dalt la teulada”. 

CRM: “Jo vaig estudiar a Santa Eulàlia... Vaig ser-hi fi ns els         
13 anys i quan ho vaig deixar ja em vaig dedicar a ajudar    
a casa. Cuidava del bestiar, collia avellanes, ametlles”. 

Cada any un personatge

em preocupava si anàvem fins allà era com
tindríem les pastilles que necessitava el meu
marit, el Miquel. El viatge em va agradar
molt.

CR: Jo no he voltat gaire. Potser em queda-
ria amb el moment en que vam anar a bus-
car al meu marit fins a França, on s’hi va exi-
liar després de la guerra.

I de la possible independència de
Catalunya, què en pensen?

PB: Què vols que et digui? Em sembla que
no val la pena.

CR: Jo no sé de què va tot això... Però si vo-
len marxar, que marxin.

Un desig per al 2017 que estem a punt
d’encetar?

PB: Que tinguem un bon govern, que ens
cuidi a tots.

CR: Que hi hagi bona avinença entre les per-
sones. I salut per a tots!

Salut i gràcies a totes dues.

Xavier Aymamí Valero
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La Pepita celebrant els 100 anys amb els seus.

Cada any un personatge

guardar-hi el motor del camió i van tornar a
tapar-lo. I jo, per a que no ens faltés el men-
jar a través de les cartilles de racionament,
vaig guardar els duros de plata en un pot de
llauna i vaig amagar-los a dalt la teulada.

Parlem d’amors! Amb qui es van casar
i quants fills van tenir?

PB: Amb el Miquel Barbany, i vam tenir cinc
fills. Ens vàrem casar l’any 1939 i vam venir
a viure aquí, a Can Ferrer.

CR: Amb el Lluís Bonet, i vam tenir dos fills,
el Jaume i la Carolina. Quan ens vàrem casar
l’any 1946 ja vam venir a viure al davant de
Can Lampista, al Rieral.

El poble de Santa Eulàlia ha canviat
molt en aquests últims anys. Ha pas-
sat de ser un poble de 900 habitants i
amb cases de pagès on es vivia única-
ment de l’agricultura i la ramaderia, a
ser un poble amb més de 7.000 habi-
tants que viu de la indústria i el co-
merç. Amb quina Santa Eulàlia es
queden?

PB: De la gent que hi ha ara només conec a
tres o quatre...

CR: Tot està molt canviat.

PB: Abans anàvem a mercat els dijous a
Granollers. Hi anàvem amb un carro tirat
per cavalls o amb l’auto del Joanet. El carbó
per fer la fornada i les ferradures, aquí a Can
Ferrer, el portaven des de Barcelona. I el
peixater venia fins a Santa Eulàlia amb una
bicicleta...

CR: Jo un dia el vaig veure bolcar...! (riu)

PB: És que abans no existia aquesta carrete-
ra, sinó un camí de terra.

El món, en aquests darrers 20 anys,
ha evolucionat moltíssim. Internet,
telèfons mòbils d’última generació,
robots que netegen sols la casa... Com
ho veuen vostès tot això?

CR: Ui, jo amb això...

PB: Jo m’hi podria haver adaptat, però no
vull tants maldecaps!

Algun consell per als joves d’avui dia?

CR: Que mirin de guanyar alguna cosa i s’ho
guardin bé.

PB: Sí, exactament això.

Com és un dia de cada dia per a
vostès?

PB: Quan em llevo pel matí faig ganxet, lle-
geixo La Vanguardia, escric en un llibre que
em van regalar els meus néts quan vaig com-
plir 90 anys... Sóc una gran aficionada a la
lectura, abans d’anar a dormir, també llegei-
xo.

CR: Al matí m’agrada esmorzar una torrada

La Pepita i el Miquel, de viatge a Hawaii.
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La Pepita amb la seva parella, el Miquel.

CR: Jo vaig estudiar a Santa Eulàlia i recor-
do quan fèiem sumes, restes... Vaig ser-hi
fins als 13 anys i quan ho vaig deixar ja em
vaig dedicar a ajudar a casa. Cuidava del
bestiar, collia avellanes, ametlles...

PB: També rentàvem la roba al reg situat so-
ta el pont de Can Baró, que servia com a sa-
fareig.

Com van viure la Guerra Civil Espa-
ñola?

CR: Mare de Déu, la guerra aquella que hi va
haver... Recordo com cremaven les esglésies,
els sants, les campanes...

PB: El bàndol republicà va venir a Santa
Eulàlia amb camions per endur-se les cam-
panes i vendre-les. Encara recordo la mare
dient-li al pare: “No enviïs el Pepet (germà
de la Pepita), que és una criatura...”. Però el

meu germà hi va anar, i quan va arribar va
veure com baixaven les campanes de l’esglé-
sia i les deixaven allà al terra. Ni les van ca-
rregar per endur-se-les! Van agafar el pare,
que també hi va anar, el van posar dins del
cotxe i se’l van endur. El meu germà va pen-
sar: “Ara aquests mataran el pare...”. Va aga-
far el cotxe i va seguir-los fins a Caldes, on
els hi va perdre la pista. En Pepet va creure
que se l’havien endut cap al bosc, direcció
Sant Feliu de Codines... i sort que ho va pen-
sar! Perquè si hagués anat cap a Polinyà, en
comptes d’un mort n’haguéssim tingut dos.
L’endemà al matí ens van entregar el paper
amb la foto del meu pare, confirmant la seva
defunció.

CR: El meu germà estava de servei amb el
bàndol republicà i se’n va anar fins a
Madrid, però va acabar tornant. Aquesta
etapa, però, la recordo amb molta por... Se
sentien trets, i els campanars cremaven...

PB: Els republicans es van fer seu el cafè de
Can Rajoler, que feia poc que l’havien acabat
de restaurar. I a casa ens van prendre fins a
tres camions! Primer se’n van endur dos.
Tement que un altre dia vindrien a buscar el
tercer, el meu germà Pepet em va fer anar a
buscar el mall per destrossar-lo. Després,
juntament amb en Peret de Can Desena, van
netejar el galliner, van cavar-hi un sot, van
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La Carmeta, amb el seu germa ̀ Peret, fent gitanes.

La Carmeta cuidant del bestiar.
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Durant aquest any 2016 que estem a
punt d’acomiadar, la Pepita Baró
Oliveras i la Carmeta Ribera Mas-
pons han complert, ni més ni menys,
que 100 anys. Dues àvies centenàries
que, malgrat l’edat, tenen el cap molt
ben moblat i saben del què parlen.
Ens reunim al menjador de la casa
pairal de Can Ferrer, al Rieral. La
Pepita baixa les escales pel seu propi
peu, amb l’ajuda d’un bastó, junta-
ment amb el seu fill i la seva nora. Al
cap de poc arriba la Carmeta, acom-
panyada del nét i l’assistenta. Ja som
tots a taula per començar. Bé, tots no.
En Joan Dantí, l’altre avi centenari
de Santa Eulàlia que havia de formar
part de l’entrevista, va deixar-nos el
passat 10 de novembre. Va per tu,
Joan.

On van néixer?

Pepita Baró: Jo a Can Bruno Mestre, prop de
l’Església, que actualment ja no existeix. El
nom de la casa ve donat perquè el meu avi es
va casar amb la mestra del poble.

Carmeta Ribera: Jo a Can Desena, aquí a
Santa Eulàlia.

Qui eren a la seva família?

PB: Érem els pares i sis germans: quatre
noies i dos nois. Jo era la més gran.

CR: A casa vivíem els pares i cinc germans:
tres noies i dos nois, essent jo la més petita.
Els nois eren pagesos i les noies ajudàvem
cuidant el bestiar.

Com es divertien de petites?

PB: Jugàvem a mirar el Sol, quan hi havia un
eclipsi, a través d’un paperet. D’adolescents
anàvem a les sales de ball ubicades a Can
Rajoler i Can Mestret.

CR: A casa teníem una alzina, que encara hi
és, gran, molt gran... Posàvem una corda i
ens gronxàvem per veure qui arribava més
enlaire.

I de l’etapa escolar, quins records en
guarden?

PB: Jo vaig anar a Bigues i m’agradava fer
“quebrats” (matemàtiques). Als 12 anys vaig
deixar l’escola perquè em va venir a buscar
el meu germà Pepet per anar a Santa Eulàlia
a cuidar de la mare, que va tenir un atac de
feridura i necessitava algú que l’ajudés en el
seu dia a dia i a fer les tasques de la casa.
Recordo que em tocava fer el dinar per a 12
persones!
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La Carmeta, al centre, amb pares, germans i oncle. La Pepita, amb 5 anys.
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amb xocolata i un got de llet. Després m’as-
sec fora al pati i parlo amb la gent que va
passant. També m’agrada llegir El 9Nou.

Quin és el secret per arribar als 100
anys de vida?

PB: Si treballen com ho he fet jo, arribaran
fins a l’edat que vulguin. 

Res de beure i fumar...

PB: No, no... Jo només he begut xampany a
les festes.

CR: Abans sí que bevíem xampany, amb el
Lluís, però ara ja no.

Si s’haguessin de quedar amb un únic
moment al llarg de la seves vides, quin
seria?

PB: Quan em va tocar un viatge a Hawaii,
gràcies a un sorteig de La Caixa. Al principi
no m’ho podia creure. A mi el que realmentLa Carmeta, amb el seu marit Llui ́s Bonet.
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La Carmeta celebrant els 100 anys en fami ́lia.

i Oliveras 
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veure la necessitat d’obrir un parvulari i
Mossèn Tomàs, també capellà del poble, em
va dir, “per què no poses un parvulari aquí a
casa dels teus pares?” I va ser així com a
l’any 1969 em vaig animar a obrir el parvu-
lari com a negoci propi, just al garatge dels
meus pares.

Amb quin nom el vau obrir?

Amb el de Parvulari Santa Eulàlia. Encara
tinc les lletres, que la meva filla, que ho
guarda tot, les va buscar i el dia de la festa
me les van posar allà a sobre una taula que
també era de l’antic parvulari. Venien nens i
nenes dels 2 als 6 anys. Els temps anaven
canviant i veient les necessitats de les famí-
lies vam començar a tenir-ne de més peti-
tons, però és clar, tampoc no ens hi cabien
perquè l’escola no era massa gran. Més en-
davant, els infants de 4 i 5 anys ja van anar a
l’escola de primària i llavors vam passar a te-
nir infants a partir dels 7 mesos, 2 i 3 anys.
Va ser aleshores quan va passar a dir-se Llar
d’Infants Santa Eulàlia.

Amb els anys el poble va anar creixent
i, conseqüentment, l’antiga escola
bressol es va omplir de més nens i ne-
nes. La construcció de l’escola bressol
municipal l’Alzina suposo que era una
necessitat més que evident, no?

Sí, perquè cada vegada hi havia més infants

1969. Fent de pubilla, al camp de futbol del
Santa Eulàlia.

1980. La Dolors i la seva germana, durant l'etapa del Parvulari Santa Eula ̀lia.

Anaves a l’escola aquí a Santa Eulàlia?

Sí, a l’antiga escola del carrer Mestre Joan
Batlle, amb la Teresa Bonet com a mestra.
Hi vaig anar a partir dels 5 o 6 anys. Recordo
que em passaven a buscar les meves cosines
de Can Barbany i també recollíem la Berta
Ventura, que vivia més amunt de casa. Amb
ella ara recordem aquells dies i com jugàvem
a pedretes, a palet...

Imagino que anàveu a l’escola cami-
nant.

Caminant, evidentment. Durant el camí de
casa a l’escola ens ho passàvem d’allò més
bé. A Santa Eulàlia vaig fer l’ingrés i primer
de batxillerat amb la Teresa Bonet. M’anava
a examinar a l’Institut Verdaguer de
Barcelona on m’hi acompanyava la meva
mare. Uns nervis i un patiment... A segon de
batxillerat ja vaig anar a l’Institut de
Granollers. Allà em portava una carmanyola
amb el menjar. I a partir de tercer, quart,
cinquè i sisè vaig anar a les monges, a les
carmelites de Granollers, on em quedava in-
terna. El primer any no, però per coses de les
classes que acabaven tard em vaig quedar
interna durant tres anys. 

Eres una nena obedient a l’escola?

Jo diria que sí. Quan anava a les monges sí
que n’hi havia moltes que feien trapelleries i
sí que de vegades m’hi ajuntava, però no era
massa entremaliada. Vaig fer moltes amis-
tats, algunes de les quals encara perduren.

En quin moment decideixes dedicar-
te al món de la docència amb els in-
fants?

A mi sempre m’han agradat molt les criatu-
res. Fins i tot quan jo era joveneta tenia una
llibreta on hi anava guardant fotos de revis-
tes sobre nens petits. El que passa és que
quan va arribar el moment de decidir m’a-
gradava molt l’ofici de bibliotecària, els idio-
mes o ser mestra. Al final em vaig decantar
per mestra i vaig estudiar la carrera de ma-

gisteri a l’escola Normal de Barcelona, que
estava a Sants.

Amb quina edat vas iniciar els estudis
de magisteri?

Als 14 anys ja hagués pogut anar a Barcelona
a fer la carrera, perquè quan acabaves quart
de batxillerat ja hi podies anar, però Mossèn
Francesc, el capellà del poble, va dir “es que
és molt joveneta...” i vaig fer dos anys més;
cinquè i sisè. Als 16 ja vaig anar a Barcelona
i als 20 ja devia obrir el parvulari.

I la teva primera experiència laboral
on va ser?

El primer any d’acabar la carrera em va ve-
nir a buscar la Vicenta, que tenia una escola
a Lliçà d’Amunt que se’n deia l’Esperança.
Allà s’hi feia des de P3 fins a acabar l’educa-
ció primària. Però allà només hi vaig passar
un any, perquè aquí a Santa Eulàlia es va

1968. Una jove Dolors, amb 18 anys.
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llegeixo. Són coses que abans ho havia de fer
més esporàdicament i ara ho puc fer amb
més calma.

Parla’m una mica dels teus orígens.
On vas néixer?

A Santa Eulàlia, el 14 d’agost de 1949.
Aleshores els meus pares vivien en un pis a
sobre de Can Barbany on ens hi vam passar
un any més o menys. Llavors van construir
una casa al costat de l’Ajuntament, just on
ara hi ha els Serveis Socials. Vivíem a dalt i a
baix hi havia el garatge, on el meu pare tenia
el camió, ja que ell era camioner.

I quants éreu a la família?

Els pares, la meva germana i jo. Amb la me-
va germana ens portem 3 anys i mig. Ella és
més petita que jo. 

On vas passar la teva infància?

Bàsicament a casa perquè els meus pares no
eren de sortir gaire. No eren de viatjar ni de
voltar. També passava moltes estones amb
les amigues i amb uns veïns amb els que
anàvem molt a jugar a casa seva. Jo recordo
una infància molt feliç.

1957. La Dolors, a la dreta, amb la mare i la
seva germana.

1955. Ballant sardanes a l'envelat de Festa Major amb les amigues.

La Dolors Barbany va jubilar-se el
passat mes de juliol després de dedi-
car tota una vida, 48 anys, que es diu
ràpid, a l’ensenyament amb infants.
Hem volgut quedar per parlar amb
ella a l’escola bressol l’Alzina, la que
ha estat la seva segona casa durant els
últims 13 anys. La mateixa Dolors ens
obre la porta de l’escola amb el mateix
somriure amb el que rebia les famílies
cada matí. Seiem en una de les aules
del menjador amb el pati de fons. El
mateix pati on tants cops ha compartit
somriures, petons i plors amb els més
petits i petites del nostre poble.

Quina és la primera sensació que et ve
al cap mirant el pati de l’Alzina?

Una sensació de felicitat, de poder jugar
amb els infants, d’estar-hi moltes estones ju-
gant amb la sorra, cantant cançons... Ara,
per exemple, que estem a la tardor, jugant
amb les fulles... Infinitat de coses.

Trobes a faltar el dia a dia amb els
nens i nenes?

La veritat és que sí, tot i que l’últim curs ja
em vaig mentalitzar molt de jubilar-me i per
tant m’ha sigut més fàcil. 

Ara que estàs jubilada, com omples el
teu temps? Quins són els teus hob-
bies?

M’ocupo del nets, els acompanyo a l’escola,
els faig el menjar... És una altra etapa de la
meva vida. Sobretot m’agrada caminar. El
curs passat ja ho pensava, “fan unes camina-
des el dimecres al matí”, i clar, jo no hi podia
anar. O a vegades vaig a caminar amb altres
amigues. També passo moltes estones amb
les plantes que em van regalar a la festa que
em van organitzar el 15 de juliol passat, ca-
vant, regant les flors... També toco el piano o

1950. La petita Dolors, a l'envelat de Festa
Major de Santa Eulàlia, amb els seus pares.
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1952. Passió per les nines ja des de ben petita.
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Cada any u un personatge
Dolors
Barbany
i Tarabal

“Per què no poses un parvulari aquí 
a casa els teus pares? I així va ser com 
a l’any 1969 em vaig animar a obrir 
el parvulari com a negoci propi, 
just al garatge dels meus pares”. 



I al cap d’uns mesos, les teves com-
panyes et van fer una festa sorpresa a
Sant Simplici.

Sí, verdaderament va ser una sorpresa molt
gratificant. Em vaig sentir molt estimada,
tant per les companyes com per les famílies
del poble. Va ser un dia ple d’emocions.

Per acabar aquesta entrevista, po-
dries cantar l’estrofa d’alguna nana
per fer dormir les criatures?

“Son soneta vine aquí, a la vora del coixí,
quan la soneta vindrà els petits s’adormi-
ran”.

Moltes gràcies, Dolors, i a seguir gaudint de
la jubilació. Salut!

Xavier Aymamí Valero
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2016. Celebrant el 90è aniversari de la mare de la Dolors.

2015. Els 3 nets de la Dolors.
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Cada any u un personatge
Dolors
Barbany
i Tarabal

“Per què no poses un parvulari aquí 
a casa els teus pares? I així va ser com 
a l’any 1969 em vaig animar a obrir 
el parvulari com a negoci propi, 
just al garatge dels meus pares”. 
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dria haver arribat a cuidar als néts dels pri-
mers infants que van venir al parvulari.
M’hagués fet molta il·lusió.

El tracte del dia a dia amb els nens pot
ser molt maco però a vegades també
complicat. Alguna trapelleria que re-
cordis?

Al parvulari, com que els tenia més grans,
les trapelleries potser eren més... (riu). A ve-
gades els castigàvem d’una forma suau fent-
los seure una estoneta. Recordo que un dia,
quan érem al pati, un infant que s’havia ba-
rallat amb un altre, vaig dir-li “hauràs d’es-
tar una estoneta assegut”. Llavors va baixar
la meva mare i li va dir “escolta’m, què ha
passat?” i el nen va respondre “no, no, no em
diguis res que la Dolors m’ha castigat”. Amb
aquesta anècdota, vull dir, que ho tenien
molt assumit. També hi havia nens que de
vegades empaitaven les mestres, me’n recor-
do que n’hi va haver una que va caure a terra
i el nen es va posar a riure. Vols que t’expli-
qui una altra anècdota graciosa? Ara no sé
quants anys deu tenir aquest xicot però jo els
ensenyava a llegir i just començàvem amb
les vocals. Jo li deia “escolta, que aquesta és
la i, fixa’t-hi bé” i se’m queda mirant molt se-
riosament i em diu “ets massa vella per ser
mestra” (riu). Els temps han canviat i avui
dia ja no es castiga. Se’ls hi explica i s’inten-
ta que ho entenguin.

Quina diferència substancial hi ha en
la forma en com s’educava anterior-
ment de com es fa ara? 

En general l’educació era més estricta i, com
que al parvulari teníem infants de 4 i 5 anys,
havien d’aprendre a llegir, a escriure...
També fèiem sumes, restes i fins i tot alguns
alumnes sortien multiplicant amb 6 anys.
En definitiva tot ve a ser el mateix perquè la
base sempre és la mateixa: l’afecte amb els
infants, estimar-los i que estiguin a gust a
l’escola. Al parvulari ho feia i a l’Alzina tam-
bé.

Quines qualitats ha de tenir una per-
sona que es vulgui dedicar a treballar
amb nens, amb infants?

La primera de totes és que t’agradin els in-
fants. Tinc una noia de la família que ara co-
mençarà a treballar amb infants i li vaig dir
que duraria molts anys perquè es alegre, és
xamosa, riallera... Penso que els donarà molt
d’afecte als infants. Sí que has d’haver estu-
diat una carrera i has de tenir una aptitud,
però el principal és que t’agradin els infants
i estimar-los, aquest és el secret.

Ara fa un any vas rebre el Premi
Tardor 2016 a tota una trajectòria.
Com vas rebre que tot un poble és re-
cordés de la teva persona?

Em va emocionar molt, moltíssim. Primer
que no m’ho esperava en cap moment. Vaig
passar molts nervis quan en Josep Ciurans
m’ho va dir. Vaig escriure unes quantes co-
ses que després vaig dir durant la gala i bé,
penso que vaig intentar explicar una mica
això, la meva trajectòria recordant els meus
pares i la meva germana que també havia es-
tat allà. Em van venir unes ganes de plorar
d’emoció molt fortes, perquè vaig veure que
tothom s’aixecava a aplaudir. Els meus nets
també ploraven d’emoció. Va ser molt bonic,
molt, molt, molt. A veure, jo penso que si la
gent em portava els fills era perquè confia-
ven en mi, oi? Però veure l’estimació que et
tenen és fantàstic.

2006. Amb la seva mare, la seva filla i la se-
va neta, formant 4 generacions de dones.

i tot anava canviant. Al principi la meva ma-
re feia els menjars, el meu pare anava a com-
prar i la meva germana, durant 22 anys, va
treballar amb mi al parvulari. Venien criatu-
res de Bigues, de Lliçà, de l’Ametlla... Cap a
l’any 2003, el regidor d’educació, el Jordi
Sala, em va dir, “mira, farem una escola
bressol municipal, si volguéssiu...” Vam fer
unes oposicions amb totes les companyes
que érem allà que, per cert, jo vaig passar
molts nervis perquè ja era gran i feia molts

anys que no m’examinava. Però va anar bé i
vaig acabar aquí a l’Alzina.

Pocs anys després de la construcció de
l’Alzina, l’any 2007 es va construir
l’altre escola bressol del poble, la de la
Font del Rieral. Com a docent et va
doldre el seu tancament l’any 2012?

Sí que em va doldre, perquè tancar una es-
cola sempre és motiu de tristor. 

Tornant a l’Alzina. Quins records
guardes d’aquí, d’aquests 13 anys que
has passat en aquesta escola?

Uns records fantàstics perquè m’hi he trobat
tan a gust que la prova és que he allargat la
meva jubilació. Jo vaig fer els 65 fa tres anys
i m’he jubilat als 68. He allargat tres anys
perquè no veia el moment de plegar.
Recordo el dia a dia amb els infants, les se-
ves abraçades, els seus petons, la bona rela-
ció amb les companyes, el “bon dia” amb les
famílies... Tots els records que tinc a l’Alzina
són bonics.

En els teus 48 anys de trajectòria has
canviat bolquers a fills dels nens que
tenies quan començaves. Han passat
per les teves mans dues o tres genera-
cions ben bones, oi?

A tres generacions no arriba, però si m’ha-
gués estat un parell d’anys més a l’Alzina po-
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1996. La Dolors i la seva filla Anna, quan
feia d'aupair a Alemanya.
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1997. A Suissa, amb el seu fill Esteve.
1998. A Toulousse, durant l'aplec de la
Sardana.



Cada any un personatge 123Anuari 2021

Segueix anant a missa?

No hi vaig per por i em sap greu perquè hi he
anat sempre. Hi vaig deixar d’anar pel confi-
nament i ara les cames ja no em responen
com abans i em fa por.

Què recorda de Mossèn Manel?

Va estar aquí 28 anys, el va atrapar la guerra
i va haver de marxar com tots. Llavors quan
va tornar va trobar només les parets i hi va
fer molta feina. Tenia les campanes a punt
per estrenar i es va morir. Va fer el Casal,
que això va ser una bona feina, durant la
nostra joventut ens hi vam passar moltes ho-
res. Hi fèiem comèdies i sarsueles, ens ho
passàvem molt bé.

Com recorda totes les cases d’aquí?

El carrer era igual, estret com ara, però no hi
havia els pisos. A les cases hi havia les corts
a sota i la pallissa i el porxo pel carro… Hi
havia hagut el cementiri aquí darrera.
Tothom havia de passar per aquí.

La vida de Santa Eulàlia era aquí!

La vida de la Sagrera, sí. Anàvem a comprar
la carn a Ca l’Espardenyer, que el diumenge
pujava aquí i hi compràvem quan sortíem de
missa. Aquí a Can Bassa la padrina hi tenia
una botigueta d’arròs i fideus i comestibles
només. Llavors es matava el porc, que ja no
s’havia d’anar a comprar. Allò era una fes-
tassa! Era molta feina, però disfrutaves del
dia, era molt maco.

El gran àpat era quan menjàveu po-
llastre, oi?

Ja esperàvem la Festa Major per menjar po-
llastre! A vegades també menjàvem oca.

Abans també anàvem els dijous a Granollers
i també compràvem alguna cosa allà. Hi
anàvem a vendre els ous, pollastres i conills,
el que teníem. Abans es menjava més el que
tenies a casa.

I per Nadal?

L’escudella i el pollastre amb prunes, això no
faltava mai a totes les cases! Venien els pa-
rents a dinar a casa, tenien una feinada, po-
bres cuineres!

Anna Montes i Laura Ventura

El dia del 100 aniversari.
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Molts metres de roba, eh?

No els he vist els nous, no. Ara cosir ja no ho
fa ningú, tot és confecció. Tan maco que era
allò i s’ha acabat.

Quan era jove, què més feia?

Coses de casa i arreglar les gallines, donar de
menjar als pollastres… A mi el que m’agra-
dava era brodar, però a la meva germana sí
que li agradava més el bestiar. Un dels ger-
mans era pagès, encara ho és, i l’altre va ser
impressor, va treballar tota la vida amb el
Galobart, però ara també fa de pagès.

I per Festa Major, què fèieu?

Feien l’envelat, al matí hi havia l’ofici amb
orquestra, que això no podia faltar.
Estrenàvem el vestit per ballar la dansa i les
sabates, ho estrenàvem un cop l’any i prou.
Llavors feien el ball de tarda i el ball de nit, i
tot s’acabava així. Primer el feien aquí al cos-
tat de casa fins que el van passar allà baix a
l’Ajuntament.

A Can Mestret se’n recorda quan hi
anaven a ballar?

Allò era un “divertiment”, el diumenge, oh!
Tanta gent aquí… però només els diumen-
ges. Abans entre setmana els homes no hi
anaven a fer el cafè. Hi anaven al sortir de
missa i n’hi havia que a la tarda hi tornaven
a ser, a jugar a la brisca i a beure’s un porró
de vi. A dalt a la sala hi posaven música i
ballàvem. Això el diumenge, els altres dies
ningú sortia de casa, ni els joves ni els grans,
però ara s’ha de sortir cada dia. No ens es-
tem de res…

Com veu el jovent d’ara? Hi ha molta
diferència amb quan vosaltres éreu
joves, no?

(Riu) Ni parlar-ne! Tot canvia.

Amb el pare i la mare al fons.

En una excursió amb la seva germana Brígida.
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Les nenes anàveu a l’escola?

Anàvem a costura, en dèiem, era on hi ha ara
la Biblioteca. L’escola dels nois era on hi ha
el Jutjat i la de les noies, al davant.

I llavors vau començar a treballar?

De petits ja anàvem per fora a collir avella-
nes i més tard vaig aprendre a cosir. Hi ha-
via moltes modistes aquí, ja n’hi havia tres o
quatre aquí dalt. La tia Pepeta em va dir: “I
si aprenguessis a brodar?”. En vaig aprendre
una mica i vam comprar una màquina de co-
sir.

Va anar a Barcelona a aprendre a bro-
dar, oi?

Quan vaig comprar la màquina a la casa, allà
mateix me’n van ensenyar de franc al com-

prar la màquina. Em sembla que valia mil
pessetes només i te n’ensenyaven durant un
mes. Llavors van sortir unes màquines més
modernes, elèctriques, i la vaig canviar. Per
força la vaig haver de comprar perquè la
gent ho demanava i llavors me’n va valer sis
mil de pessetes!

Fins fa poc ha estat brodant…

Sí, he estat molts anys, molts anys… potser
50 anys. Abans no marxava cap noia de casa
sense la roba brodada, llençols, tovalloles,
mocadors… Tot havia de sortir així de casa.
Llavors quan es va anar modernitzant tot, la
gent ja no volia lletres a la roba. Aleshores
feia cortines, “tapetes” de la taula, coses així.
Ara ja no, ja no es pensa en lletres ni en res.
Vaig fer una bandera molt maca per l’Esglé-
sia, i una cosa grossa vaig fer! El vestit dels
gegants!

L'Eulal̀ia de jove.

L'Eulal̀ia amb els seus germans i una cosina de
Santa Coloma.
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tres anys. Van venir amb les dues filles, que
ja eren grans, tenien uns vint anys, i llavors
la mare es va casar amb un de Can Duran.
Una barcelonina fent de pagesa, i ho feia la
mar de bé! S’hi va adaptar ràpid i estava
molt contenta. Era una dona treballadora.

El nom de Can Minguet d’on ve?

L’avi es deia Domingo i, és clar, abans tot
eren Minguets i Teresetes i Pepetes, era dife-
rent d’ara. A alguns llocs també hi diu Can
Pau Minguet perquè hi havia l’altre Can
Minguet, que era del Joan, i així es diferen-
ciaven.

Què recorda de la seva infància?

Els germans ens barallàvem (riu). Fèiem
com tothom, ells anaven a estudi i nosaltres
a costura. Quan sortíem, els nois anàven cap
a l’hort amb el pare i nosaltres cap aquí, amb

els veïns, a jugar en aquest carrer, a fer pa-
lets, a la xarranca i així passàvem el dia.
Quan érem tots quatre aquí menjàvem i po-
ca cosa més… Abans no hi havia llum a les
cases, ni aigua.

I com ho fèieu?

Teníem una font aquí al darrere i anàvem a
rentar als safarejos. A casa, amb una espelma
i llum “de carburo”, era la manera de viure de
llavors, perquè no en tenia ningú, eh? Quan
es feia fosc, tothom cap a casa, a la vora del
foc a l’hivern a fer torrades i a l’estiu aquí fo-
ra a prendre la fresca. Els grans xerraven i
nosaltres jugàvem. A l’estiu tothom sortia al
carrer i parlaves amb els veïns, ara no! Les te-
les s’ho emporten tot! Estic molt contenta
amb els veïns d’ara, són molt bona gent, però
han d’anar a la seva.

A l'escola amb la senyoreta Maria.
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L’Eulàlia de Can Minguet ha celebrat
fa poc els seus 100 anys. Des del portal
de casa seva, al Passatge de Santa
Eulàlia, baixant de la plaça de l’Esglé-
sia, veia com la vida del poble hi passa-
va per davant. Amb l’arribada dels cot-
xes, tot aquell moviment es va traslla-
dar i ara l’Eulàlia diu que ho troba a
faltar. Ha vist no tan sols aquests can-
vis al barri de La Sagrera, sinó també
com ha canviat el dia a dia i els cos-
tums de la gent. 

Com passen els anys, eh?

Mare de Déu!

Can Minguet és una de les cases que
estava al centre de la Sagrera des d’on
vèieu passar la vida de Santa Eulàlia…

És que abans tothom havia de passar per
aquí. Sentíem les moriscades, llavors els ca-
valls portaven aquells picarols i ja coneixíem
qui era pel soroll. I ara hi ha els cotxes, de
carro ni un!

On va néixer, Eulàlia?

Vaig néixer aquí, en aquesta casa, fa 100
anys: el 25 d’abril de 1921. Sempre he viscut
aquí, tota la vida. Som quatre germans, dos
nois i dues noies, ara ja en falta una. Hem
anat fent la vida en aquesta casa.

Com es deien els germans?

La Brígida, en Joan, en Pere i jo. Els dos ger-
mans els tinc a prop i segueixen en peu de
guerra.

Sou una família valenta, eh?

Així estem! La meva àvia va morir als 96
anys, el pare als 93 i ara tinc una cosina de
105, que viu a Lliçà! No sé de què ve tot
això… Jo no m’ho hauria pensat mai.

Hi ha algun secret per arribar als 100
anys?

Sí, el meu pare en sabia un, deia: “Per no
morir-se de vell, s’ha de morir de jove”.

Doncs, com que no ens hem mort joves, hem
arribat a vells (riu). Ja estic contenta, ja; ho
puc estar, oi?

I els pares, com es deien?

Els pares es deien Josep i Maria. El pare
també era fill d’aquí, però la mare venia de
Barcelona. El seu pare treballava a Barcelo-
na, es va casar allà i van tenir dues nenes,
però ell sempre deia que es volia venir a mo-
rir aquí perquè era casa seva. Quan va tenir
un ictus, es va posar malament i van decidir
venir cap aquí, però encara hi va viure dos o

Can Pau Minguet.
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“Vaig fer una bandera 
molt maca per l’Església, 
i una cosa grossa vaig fer. 
Els vestits dels gegants”. 


