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Abstract 

Es tracta de l’estudi de tres generacions de serradors (el pare, l’avi i el besavi de                

l’autor del treball) i de com ha anat evolucionant l’ofici de serrador des que el besavi                

comença a introduir-se al món de la fusta, fins a l’actual generació. Des de les               

primeres serradores on va treballar el besavi, fins l’actual empresa de palets i             

embalatges del meu pare. La família Prats sempre ha estat vinculada a la fusta i a la                 

serra.  

 

 

Se trata del estudio de las tres generaciones de aserradores (el padre, el abuelo i el                

bisabuelo del autor del trabajo) y de cómo ha ido evolucionando el oficio de              

aserrador desde que el bisabuelo empieza a introducirse al mundo de la madera,             

hasta la actual empresa de palés y embalajes de mi padre. La familia Prats siempre               

ha estado vinculada a la madera y a la serrería. 

 

 

This is the study of the three generations of sawmillers (the father, grandfather and              

great-grandfather of the author of the project) and how the sawmill trade has evolved              

since the great-grandfather began to enter the world of wood, to the current             

company of pallets and packaging of my father. The Prats Family has always been              

linked to wood and sawmill. 
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1. Introducció 

 

En aquest treball s’ha dut a terme recerca de la història de les serradores de la                

meva família juntament amb la de cada una de les serradores on va treballar cada               

familiar. D’aquesta manera s’explica la història de l’empresa familiar, com han           

evolucionat els productes i les eines que fabricaven i utilitzaven respectivament i            

també es destaca així la importància de les serres a la Selva del Camp. 

 

La tria del tema va sorgir de la troballa d’un vídeo on apareix la germana del meu                 

avi, la Lola, explicant amb bastants detalls tot el que recorda del seu pare i germans                

relacionat amb la vida i la serra. Llavors la meva curiositat per saber més dels               

avantpassats i les seves històries o dit d’una altra manera, conèixer l’ofici i la història               

més a fons, va fer efecte. A més era un tema del qual no en sabia quasi res, ni                   

tampoc havia preguntat massa. Un altre motiu és la proximitat del tema, ja que tenir               

a mà (a casa, la família) o simplement al poble part d’informació, facilita la recerca. I                

una cosa que em faria il·lusió es poder tenir en “paper”, escrites, les històries i               

anècdotes, que sempre s’han transmès oralment, per tal que no es perdin. 

 

2. Metodologia / temporització 

Vaig començar passant-me bona part de l’estiu buscant informació personal dels           

familiars dels quals no en sabia massa cosa, és a dir, del besavi i els seus pares. Ho                  

feia mitjançant la visualització i transcripció del vídeo de la Lola i també buscant per               

arxius en línia. Des de finals d’estiu fins aquestes últimes setmanes, vaig dur a              

terme l’apartat de les fonts orals (sempre que he pogut, amb la companyia i ajuda               

d’un adult ja que sempre troben més punts en comú o coincideixen més amb els               

entrevistats a causa de la “poca” diferència d’edat). Aquestes m’han aportat molta            

informació tant familiar com de les serres. Finalment, sense cap ordre, anava            

buscant arxius (fotos, documents, factures...) per tal de complementar el treball. 
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3. Les serradores 

Les serradores són emplaçaments de tipus artesanal o industrial on es serra fusta.             

Formen part del sector secundari, ja que es processa la matèria primera. D’aquesta             

manera produeixen productes semielaborats que abasteixen un gran ventall de          

consumidors. Des d’ebenistes, fusters, fins a la construcció. 

 3.1  Serradores hidràuliques tradicionals 

Aquestes serradores s’establien a la vora dels rius ja que per funcionar era             

imprescindible la força que proporcionava la caiguda de l’aigua a través d’una canal             

sobre un rodet de pales, tot construït de fusta. Llavors un peculiar mecanisme de              

vaivé, no solament feia pujar i baixar la fulla de la serra, sinó també, a la vegada,                 

feia avançar mecànicament la bancada on hi havia el tronc que s’havia de tallar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un resum històric mostra que en les serradores predecessores, al segle XV, la serra              

era impulsada per un balancí horitzontal que, amb el pas del temps, al segle XVIII,               

va donar lloc a la biela moguda per la maneta de ferro muntada; ja al segle XX, va                  

introduir-se als Pirineus el gir gradual que provoca el tor l’aprofitament del moviment             

de la serra.  
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3.2  Serradores actuals 

Les serradores actuals poden ser de diverses grandàries. Poden ser tant petites            

unitats fixes o mòbils formades per una serra principal circular accionada per un             

motor de gasoil o dièsel, amb un carro amb capacitat per portar troncs i un o dos                 1

serradors. Com grans construccions permanents, amb equips que tenen millor          

especialització i gran nombre de treballadors. 

Segons la grandària de l’edifici i el clima habitual, el treball pot tenir lloc a l'interior o                 

a l’aire lliure. 

Els equips emprats són limitats, principalment, per la classe i dimensió dels troncs,             

també canvien depenent de l’antiguitat i l’espai disponible a la instal·lació, així com             

del tipus i la qualitat del producte fabricats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Veure Glossari 

                                                                                                          7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          8 



 

4. Història i trajectòria de l’ofici familiar  

4.1 Les tres generacions de serradors Prats 

4.1.1 Anton Prats Sans (1880-1951) 

El meu besavi, Anton Prats Sans, va néixer el 25 de juliol de 1880 a Sant Gervasi de                  

Cassoles. Era fill de Josep Prats Roig i de Bàrbara Sans Garriga. Tenia dos              

germans, el Josep i la Bàrbara. Els seus pares, que eren naturals de la Selva del                

Camp i s’hi van casar el 10 de febrer de 1877, per raons que es desconeixen van                 

traslladar-se a Sant Gervasi de Cassoles, on tres anys més tard nasqué l’Anton.             

Després se'n van anar a Sant Martí de Provençals, Poblenou, exactament al carrer             

del Ferrocarril número 8, botiga. Creiem que s’hi van mudar per l’oferta de treball              

que hi havia, ja que sabem que el pare de l’Anton va treballar en una foneria i                 

justament en aquella zona n’hi havien tres que estaven relativament a prop de casa              

seva : Can Girona, Can Rivière i Can Torras. Cal destacar el context en què es                

trobaven, en aquell període de temps es van fundar diverses empreses del ram del              

metall, com les anteriors, i era un “atractiu” ja que generava molts llocs de treball. 
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Segons explica la Lola, una vegada, la Bàrbara (germana de l’Anton) i l’Anton, amb              

17-18 i 20-22 anys respectivament, anaren a passar uns dies a la Selva del Camp a                

conèixer la familia. Un d’aquells dies que van estar-se a la Selva van anar a parar a                 

una berenada, exactament a un tros a prop de Paret Delgada que era dels de Cal                

Petit. Allí també hi va fer cap la Dolores Gatell Domingo (nada el 14 de desembre de                 

1884 a la Selva del Camp), animada per les seves amigues de Cal Petit, la Roseta i                 

la Maria, ja que ella era molt temorosa. Llavors, l’Anton, serio com era, se’n va               

enamorar i la parella es va acabar entenent tot enviant-se cartes. 

Segons la tieta Lola, el seu pare (de l’Anton) va morir d’ofec molt jove a causa del                 

tipus de feina que tenia, el 5 de juliol de 1910, amb 61 anys. Llavors, la mare de                  

l’Anton va posar una botigueta, però a més a més, també tenia accions dels              

tramvies, i entre el que venien de la botigueta i el que cobrava cada mes dels                

tramvies anaven vivint. 

 

Dos anys després de la mort del seu pare, l’11 de febrer de 1912, l’Anton es va                 

casar a Santa Maria del Poblenou amb Dolores Gatell Domingo. Aleshores, ell era             

jornaler i segons la Lola Prats, a Barcelona treballava en una casa de mobles. 

L’any següent, el 26 de març de 1913, a Sant Martí de Provençals, va néixer la                

primera filla de la Dolores i l’Anton, la Dolores “Lola” Prats Gatell.  
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Segons explica la Lola, quan portaven un any de casats i després de tenir la Lola,                

l’Anton no es sentia bé a Barcelona, s’angoixava, “s’ofegava” i d’un dia a l’altre va               

buscar feina a Reus i s’hi van traslladar. Precisament van instal·lar-se al carrer Sant              

Elies número 34 pis 2n. L’Anton va trobar feina com a serrador principal a la               

Serradora Durán, situada a l'illa que fa una mena de triangle, entre els actuals              

carrers de Pròsper de Bofarull, el Passeig de Sunyer i l'Av. de Prat de la Riba.                

Estava per sota de la Clínica Ibarz.  

 

Els amos d’aquesta serradora eren els germans Emilio i Pepito Durán. Poc després             

d’instal·lar-se a Reus, van néixer el segon i el tercer fill del matrimoni, el 24 de gener                 

de 1915, l’Antonio Prats Gatell, i el següent any, el 31 de juliol de 1916, el Pere                 

Prats Gatell.  

 

Llavors el seu amo, un Durán, el va convèncer perquè anessin a viure a una casa                

seva al carrer Santa Teresa (paral·lel al C/ Sant Elies), que si venia serradures li               

donaria un tant. Això era al 1917. Aquesta casa era vella però s’hi podia fer vida, tot                 

i així la Dolores va cansar-se de traginar sacs escales amunt i avall per haver de                

guanyar-hi una misèria, sis o set duros. Ella li comentà a l’Anton que estava molesta               

per això, i la solució que ell proposà fou buscar una altra casa. 

Devia ser entre els anys 1919 - 1920 quan la trobaren al carrer Baix del Carme                

número 37 pis 2n. La Lola ens explica que ell va treballar a la serradora Durán un                 

grapat d’anys, però llavors, una sèrie d’amos contractaven gent de fora que per             

provocar por entre els treballadors disparaven quatre trets a la plaça de Prim. 

 

Cal recordar que en aquells anys es produïren a Reus “els incidents més             

remarcables del pistolerisme: l’assassinat del president del Sindicat Lliure Antoni          

Capdevila el novembre de 1920, la vaga general de sis dies que es va declarar a                

principis de desembre de 1920 per protestar per la mort de l’advocat laboralista             

Francesc Layret, el tiroteig protagonitzat a ple dia per un grup de pistolers –forans–              

del Sindicat Lliure a la plaça de Prim el gener de 1921 que va deixar dos morts i tres                   

ferits, l’assassinat de l’alcalde monàrquic Manuel Sardà el febrer de 1921 acusat            
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d’haver permès l’entrada dels pistolers del Lliure a la ciutat i, finalment, l’homicidi del              

comerciant d’olis Feliu Gasull el juny de 1921.” 

 

D’acord amb el que diu la Lola, ell va començar a tornar de la feina aviat, poc                 

després de sortir de casa, si hi anava a les 8 del matí, a les 10 del mateix matí ja era                     

a casa. La seva dona, preocupada, li preguntava què havia passat, i ell responia que               

res, que li fes el farcellet que marxava. El farcellet era un mocador de color blau on                 

hi posaven una muda, llavors, agafaven el primer tren que passava i tiraven amunt o               

avall. D’aquesta manera se n'anava a pobles a on podia treballar i evitava els              

problemes que hi havia a Reus. Això té relació amb les vagues que es van dur a                 

terme en aquells temps, o bé amb les accions dels pistolers. 

 

 

 

 

 

 

Pobles com ara Albarca, on, segons la Lola, l’Anton hi va treballar força mentre hi               

havia una vaga a Reus (probablement l’esmentada abans) i s’hi va passar un estiu.              

Allí treballava a una serradora que estava en un mas a les afores del poble i el seu                  

amo tenia terreny i conreu. L’Anton va prendre algunes vegades al seu fill Antonio              

perquè fes companyia als nens d’aquest mas. Era Mas d'en Lluc. 
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Mentre el besavi treballava a Mas d’en Lluc, a Reus hi havia una notable violència               

degut als enfrontaments entre els sindicalistes i els pistolers de la patronal. El 4 de               

gener de 1921 es produí un tiroteig a la Plaça de Prim on van morir dos                

sindicalistes. 

Segons el que ens explica la Lola, hi va haver una mena de revolta a la Plaça de                  

Prim i un tret perdut va matar un noi a qui servien cafè, que era veí seu, del C/ Baix                    

del Carme. Després d’aquests fets, la Dolores escriu una carta a l’Anton dient-li que              

la cosa estava més calmada. Ell regressa i torna a treballar pels Durán, que el van                

rebre amb molt de gust. Però llavors, hi tornen a haver-hi aldarulls, ja que els amos                

van agafar un altre cop pistolers per atemorir els treballadors. En aquests anys             

convulsos fins i tot a les dones els hi donaven una pistola.  

L’Anton, vista la situació tornà a Mas d’en Lluc. Poc temps després, el 23 de febrer,                

a Reus, maten l’alcalde Manuel Sardà, monàrquic, acusat de l’arribada a la ciutat de              

pistolers del Lliure, procedents de Barcelona. L’Anton seguí treballant a Albarca fins            

a finals d’estiu. 
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Segons la Lola, es va establir una mena de toc de queda que quan passaven les 8                 

del vespre, tothom havia d’estar tancat a casa. Aleshores, l’Anton no hi era a casa,               

treballava fora.  

Més endavant, que encara vivien a Reus, ell anava a Vilafranca a treballar. Allí              

treballava a Cal Marrà (situat, actualment a la carretera vella d’Igualada o C/ Santa              

Clara número 9, ara és un pàrquing). Ell, quan hi anava, també s’hi quedava a dinar,                

anava a Ca la Pauleta que era una dona que preparava menjars. 

Quan hi va entrar a treballar, el va picar un escorpí, tot i així, no li va passar res. 
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Passat un temps, un home fill de la Ràpita, el Barreras, se’n anà a veure el Marrà. Li                  

preguntà per un home amb qui pogués confiar perquè, tenia una pila de llenya però               

li faltava una serra i algú que se’n cuidés. El Marrà, que tenia dos homes (un era                 

l’Anton), li aconsellà que prengués l’Anton ja que era el més experimentat. Llavors el              

Barreras va oferir-li a l’Anton serradures (en aquells temps es cuinava bastant amb             

fogons de serradures), llenya i un jornal que ningú guanyava, a més els hi buscaria               

un pis a la Ràpita. Ell li va comentar la situació a la seva dona, a ella li va semblar                    

bé, mentre fos bo pel seu home, així també s’allunyarien dels disturbis que hi havia               

sovint a Reus. Així que acceptà, abans d’anar-hi, però, el Marrà li va assegurar que,               

passés el que passés, sempre podria tornar.  

Doncs cap a la Ràpita va fer cap, van ser les cunyades del Barreras qui van buscar                 

el pis. Quan van arribar amb tren, els van anar a buscar amb carro, els van portar                 

les coses i van ajudar-los a preparar la casa. Aquest primer dia van anar a sopar a                 

casa del Barreras amb tota la família. Tot seguit, quan van anar a dormir, ja es van                 

trobar els llits fets i tot endreçat.  
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Estaven allotjats al C/ del Mig, ara C/ de la Mare de Déu número 16, als baixos. Era                  

una casa força nova. Dos anys després d’instal·lar-se en aquesta casa, el 17 d’agost              

del 1927, nasqué el meu avi, Josep Prats Gatell. 
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Aleshores, el Barreras va muntar la seva serradora. Aquesta estava situada, al            

costat mateix de l’estació de Santa Margarida i els Monjos. Actualment, entre el C/              

Barri Pla d’Estació i el Passatge d’Estació, ara hi ha l’empresa “Embalatges            

Baguibó”, d’un nét del Barreras. 
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La Lola ens comentava que es tractava d’una serradora d’una envergadura           

considerable. No obstant van tenir ensurts i també hi va haver algun disgust.  

Un cop hi va haver una comanda de caixes d’enciam i, segurament, era tan gran               

que el Pere i l’Antonio amb 13-15 anys van anar-hi a ajudar, i d’ençà que hi van                 

treballar. 
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Per tant, a la serra hi treballaven l’Anton, l’Antonio i el Pere. Aquest últim, cada               

setmana sortia amb més diners que els altres, tenia una habilitat per clavar. Però              

arribà un moment, en què l’amo no li anava massa bé el negoci i es va veure obligat                  

a despedir els dos nois, que hi havien treballat durant dos anys. 

 

 

 

 

 

Segons la Lola, l’Antonio amb 15-16 anys i el seu germà Pere també, estaven a               

casa, sense feina. I l’amo de la serra li deia a l’Anton que si volien, podien anar-hi                 

algun dia ja que hi havia una mica de feina, o sinó també podien traginar portadores                

i abocar-les en un hort que hi havia allí. Però l’Anton no ho trobava bé. 

Aleshores, en el temps de les avellanes de l’any 1932-33, l’Antonio, després de             

parlar-ho amb son pare, se’n va a la Selva del Camp a ca els avis materns, que hi                  

vivien, a veure si trobava feina de plegar avellanes. A la Selva es va trobar amb el                 

Tonet, un amic, i li va explicar que estava preocupat ja que a ell li agradava la feina                  

d’abans, i que en un futur hauria estat serrador (tot i que ell només clavava). 
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I en Tonet li digué que hi havia un que tenia una serradora i va haver d’anar-se’n                 

perquè no pagava (segons l’àvia Maria, hauria mort molt jove). Encara hi havia sa              

mare i sa germana (la Toneta de l’estanc) d’aquest que tenia la serradora. Les van               

anar a buscar i l’Antonio els va demanar si li volien llogar la serra i elles acceptaren                 

amb la condició que els hi pagués un tant cada mes o any. 

Aquest home del qual parlem, que havia estat abans en aquest local, fou Josep              

Fortuny “Pepito Calaf” de professió fuster, a més d’activista cultural, fundador del            

periòdic Brum que va morir el 4 d’octubre del 1933. 

El local de què parlem estava situat on avui en dia hi ha Ca l’Ignasi Cabré, a l’Av. de                   

Joan Puig i Ferreter, a la Selva del Camp. Precisament fins fa poc encara es podia                

veure pintat “Serrería Mecánica”. 

 

 

Aquí va ser on inicialment l’Antonio va tirar endavant el negoci tot sol (probablement              

l’any 1933-34), tot i que segons l’àvia Maria, va començar-ho anant de socis amb              

l’Alfred Porcar, fill del secretari de l’ajuntament.  
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Ens explicava la Teresa Fort que l’Alfred ja treballava amb el Pepito Calaf, era una               

mena d’ebenista, sabia fer mobles. 

Segons la Lola, mentre l’Antonio buscava feina per la Selva, una dona d’allí la              

Ràpita, es presenta a casa d’ells i ofereix a un dels dos germans anar a treballar de                 

dependent a Barcelona, en una botiga d’un parent seu. Malgrat la disconformitat            

dels seus pares, finalment fou el Pere, a causa de la seva insistència, qui hi va anar. 

Però aquesta botiga va tancar i el Pere va buscar feina a Sants.  

 

Aleshores la familia ja vivia a una altra casa de la Ràpita que tocava a la carretera, a                  

l’actual Avinguda del Penedès. 

I al cap d’un temps, l’Antonio convenç el Pere perquè treballi amb ell a la Selva del                 

Camp. I tots dos germans van estar al capdavant del negoci. 
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En aquell temps l’Anton, pare, seguia treballant a Cal Barreras, i vivia (amb la seva               

dona i els fills Josep i Lola a la Selva o a la Ràpita. I quan li donaven un o dos dies,                      

anava i venia amb una moto, una BSA, que van comprar a un veí de la Ràpita que                  

tenia una botiga. Ell patia pel seu fill Antonio, que hi anava com un bòlid i sempre el                  

sentia quan s’aproximava. En canvi, va ser l’Anton qui cap a l’any 1936, venint de la                

Ràpita, direcció a Tarragona (sempre s’ha dit que va ser al tomb que hi ha al costat                 

del Camping Caledonia), va tenir un greu accident. Es va acostar massa a la vorada               

i va sortir disparat contra unes roques. 

 

Segons la Lola, en va sortir molt malparat, tant, que va acabar amb una camisa de                

guix que li anava des del cap, passant pel clatell, fins el pit. A més a més, li van                   

haver de fer un llit a ca la tia Antònia (sota Cal Caracuel, C/ de la Maria de Mas Sant                    

Josep) on tal com l’ajudaven a asseure’s també l’havien d’aixecar. Així i tot, se’n va               

sortir. El més probable és que a partir d’aquell moment ja es quedessin a viure a la                 

Selva (a la casa dels pares de la Dolores). 

És quan l’Anton està enguixat que entra en escena el meu avi, amb 9 anys, tan petit                 

que el seu pare li va fer tallar unes fustes per tal de fer un tamboret perquè s’hi                  

enfilés i ja comencés a serrar. I son pare dret i enguixat com estava li ensenyava  

cap a quina direcció havia de serrar. 
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Simultàniament, l’Antonio és cridat a files, d’acord amb les cartes que s’enviava amb             

la família, sabem que en un primer moment va estar-se a Roquetes, fins que el 13                

de juny del 1937 es van moure al Castell de Tortosa. Després, el dia 23 es van                 

mobilitzar a Alcubierre. Més tard, el 14 de juliol se’n anaren a Lanaja i posteriorment               

a Bujaraloz. Finalment, el dia 26 es mogueren cap a Grañen i acaba sent mort el 3                 

d’agost del 1937 pel sector d’Alcubierre (Osca). 

 

Aleshores, un dia que la Lola va arribar-se a la Selva, a Ca la tia Antònia, ja que el                   

Pere se’n anava a la Guerra i perquè feia temps que no tenia notícies de l’Antonio,                

el carter portà una carta, la Lola l'obrí i hi deia “mort”. Ella la va estripar d’un punta                  

(evidentment va ser una reacció instantània al saber que era mort el seu germà) i la                

seva mare, que sospitava, li preguntà, però la Lola li ho va “amagar”, se’n va               

assabentar més tard. 

 

La tieta Lola ens explicava que l’Antonio no havia festejat mai amb ningú, però hi ha                

fotos on apareix amb noies amb bicicleta, era molt franc i xocant. Sempre bromejava              

amb el seu germà petit Josep (ja que es portaven 12 anys) i amb el seu nebot Joan                  

(es portava 17 anys), fill de la Lola. 
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A partir de mitja guerra, l’Anton, la Dolores i el Josep, van passar un temps fora vila,                 

en el maset de Cal Petit, a Paretdelgada. Per tant, el local on treballaven va quedar                

abandonat, tot i que sempre s’ha dit que van haver de deixar-lo per falta de diners,                

ja que la propietaria en demanava més.  

Més tard, cap el 1941, tornaren al poble. En aquell mateix any, el matrimoni amb els                

dos fills, Pere i Josep, se’n van anar a viure al Raval de Sant Pere número 66, casa                  

que van comprar a Joaquim Munté Munté el 4 d’octubre de 1941. 

Uns mesos abans, l’1 de juliol de 1941, però, ja havien comprat al mateix Raval de                

Sant Pere un local, situat al número 53 a Josep Cogul Cendra. Actualment està              

pràcticament igual, està situat just a sobre de Ca Visiedo (on avui dia hi ha el nou                 

Passatge de Ca Flassada). “Era un magatzem de planta baixa, de superfície 143,4             

m2. Era contigu; pel darrera, amb la resta de planta baixa de la mateixa casa dividida                

per una paret aixecada a la distància de 18 m contant des del Raval; i per damunt,                 

parteix amb pis o habitacions i parteix amb terreny de la casa de Pere Maydeu i                

Josepa Pallerola.” Allí van reprendre novament el negoci familiar, el portava l’Anton            

juntament amb els seus fills Pere i Josep. 
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Segons el nét del Pere, David Prats, sempre s’havia dit que gràcies a la venta de la                 

patent de la màquina de grapes van poder muntar la serra.  
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Sigui com sigui, la patent se la quedà Joan Vila Berenguer, amo de l’empresa de               

màquines i materials per embalatges J. Vila Berenguer, de Badalona. 

Segons el Josep M. Martínez, el local del costat, el van llogar els dos germans, i allí                 

les dones hi clavaven puntes a mà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varen estar treballant pare i fills només, fins que, segons el Josep M. Martínez, el               

1950, va entrar-hi a treballar, amb tan sols 13 anys, Ricardo Borrell. 

Un any després, l’1 de febrer de 1951, va morir l’Anton Prats Sans. 
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4.1.2 Josep Prats Gatell (1927-2004) 

Quan va morir el seu pare, el meu avi tenia 24 anys, i ja festejava amb la que                  

posteriorment seria la seva dona, Maria Vilalta Murgadas, que en aquell moment            

tenia 18 anys. 

Un any després de la mort de l’Anton, a l’any 1952, el mateix Josep Maria Martínez                

afirma que va entrar a treballar a la serra. En Josep M. començà l’endemà de reis,                

amb 12 anys, el dia 17 del mateix mes en va fer 13. El va anar a buscar la Carme,                    

dona del Pere. No el van assegurar fins els 14 anys, fins el juliol del 1953, encara en                  

conserva la cartilla. 

El 2 de maig de 1953 va morir Dolores Gatell Domingo, amb un període de 3 anys                 

els germans van perdre els pares. 

Treballaven 48 hores a la setmana, de dilluns a dissabte, tot i així, encara anaven               

els diumenges al matí a fer hores extres. Cobraven 5 pessetes a la setmana. 
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Allí, el Pere era qui serrava més, el Ricardo (com que era “veterà” només serrava,               

ajudava el Pere), el Josep no serrava tant, estava més amb les caixes, organitzava              

aquella part. El Josep M., buidava el clot de les serradures (mentre els germans              

esmorzaven, que llavors paraven la serra), adreçava puntes i clavava. I en el local              

del costat, dones, la Montserrat Amat, la seva mare (germana de la Carme), i dones               

de guàrdies civils, claveven. Més tard, també hi van treballar l’Eugenio (poc temps) i              

el Joan “Mixetes”. 
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El 15 d’octubre de 1955 es van casar Josep Prats Gatell i Maria Vilalta Murgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent any, el 24 de juliol, va néixer el primer fill del matrimoni, Dolors Prats                

Vilalta. Llavors la parella ja se’n va anar a viure de lloguer a la casa del carrer Major                  

número 90. 

Poc després de néixer la Dolors, el Josep va deixar de treballar amb son germà. No                

tenia feina, però tenia pensat començar de nou. Es va mirar uns quants terrenys per               

comprar-ne un i establir-s’hi. Finalment va comprar un terreny al darrere de l'estació             

(a la banda del poble) Els motius van ser que no la volia dintre al poble, ja que era                   

un problema per la càrrega i descàrrega.  

Per mantenir la família i anar pagant les obres, se’n va anar a treballar a Santa                

Margarida i els Monjos a Cal Barreras, una mica més d’un any, i va viure amb la                 

seva germana Lola a la casa de La Ràpita (molt a prop de Santa Margarida i els                 

Monjos).  
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L’any 58 va construir el local, que amb el pas dels anys va anar ampliant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          31 



 

Més tard, l’11 d’abril de 1963, neix el meu pare, Xavier Prats Vilalta, el segon i últim                 

fill dels meus avis. 
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Al local del Raval de Sant Pere, hi va seguir el Pere durant un temps. Més tard ja es                   

va establir al camí de les Eres. 
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Durant força temps van coincidir 3 serradores a la Selva del Camp, la de l’Anton               

Prats (fill del Pere), la del meu avi Josep, i la del Pep Ollé situada davant de l’estació                  

de tren. 

Després de la mort del Pere l’any 1978, l’empresa la va continuar el seu fill Antonio                

Prats Roig fins l’any 2000, quan van tancar-la a causa de la seva defunció. 

Desapareixent així una de les 3 serradores que hi va haver a la Selva.  

 

L’avi Josep va estar treballant al serra del darrera de l’estació des de l’any 58 fins el                 

92, quan es va jubilar. El meu pare, al ser un negoci familiar com molts d’altres,                

sempre hi ha estat vinculat. Ja de petit ja hi anava a donar un cop de mà, (de fet                   

l’àvia Maria ens explica que es quedava a la serra a fer deures). Anava a fer tasques                 

com omplir motlles per fer “testers”, marcar fulles de costats, clavar tapetes, ajudar a              

son pare a serrar fusta, matar cantos de les caixes de “quadros”... Amb tot ja havia                

començat a treballar d’aprenent de fusteria, després ja va anar a la mili. Poc temps               

després de tornar va treballar en una empresa de fusteria i PVC, on feien finestres               

de PVC. Va estar-hi dos anys i algo fins el 91 que es va tancar l’empresa. 

 

Un cop jubilat, l’avi sempre anava a treure el cap a l’empresa dels meus pares, per                

veure com anava, donar un cop de mà, consells...és a dir, sempre va seguir-hi              

vinculat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          34 



 

4.1.3  Xavier Prats Vilalta (1963) 

L’any 91 es va casar amb Mercè Pavia. El 93, el Xavi ja va obrir la seva pròpia                  

empresa en una nau que era una antiga granja de Josep Vives. Aquesta tenia uns               

360 m2, i tenia poc espai per emmagatzemar. Estava ben comunicada a la carretera              

d’accés a la Selva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa de l’augment del volum de fabricació de palet i la necessitat de tenir més                

espai, es va adquirir un terreny d’uns 1000 m2 al Polígon Industrial a l’any 95/96.               

Més tard, a l’any 2000, es va començar la construcció d’una nau nova d’uns 600 m2.  

Allí s’hi van traslladar el 2002 i és on actualment continuen amb l’activitat. 

 

L’avi Josep ens va deixar el 25 de setembre de 2004. 
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5. Serradores on van treballar i evolució 

5.1 Línia cronològica-laboral 

5.1.1 Cal Durán (Reus) 

Besavi Anton Prats Sans: Treballador, serrador principal, del 1913 al 11/1920 i de             

l’1/1921 al 2/1921. 

5.1.2 Mas d’en Lluc (Albarca) 

Anton Prats Sans: Treballador, serrador principal, de l’11/1920 a l’1/1921 i del            

2/1921 a finals d’estiu de 1921.  

5.1.3 Cal Marrà (Vilafranca del Penedès) 

Anton Prats Sans: Treballador, serrador principal, de ???? a 1925. 

5.1.4 Cal Barreras (Santa Margarida i els Monjos) 

Anton Prats Sans: Treballador, serrador, de 1925 a 1936. 

Anton Prats Gatell: Treballador, clavar puntes, de 1930 a 1932. 

Pere Prats Gatell: Treballador, clavar puntes, de 1930 a 1932. 

Avi Josep Prats Gatell: Treballador, de 1957 a 1958. 

5.1.5 Local davant de l’Agrària (La Selva del Camp) 

Anton Prats Sans: Propietari, serrador, de 1936 a 1938. 

Anton Prats Gatell: Propietari, serrador, clavar puntes, de 1933/34 a 1936. 

Pere Prats Gatell: Propietari, serrador principal, de 1936 a 1937. 

Josep Prats Gatell: Propietari, “serrador principal”, de 1936 a 1937. 

5.1.6 Local al Raval de Sant Pere (La Selva del Camp) 

Anton Prats Sans: Propietari, serrador principal, de 1941 a 1951. 

Pere Prats Gatell: Copropietari, serrador principal, de 1941 a 19??. 

Josep Prats Gatell: Copropietari, serrador, clavar puntes de 1941 a 1957. 

5.1.7 Josep Prats, Passeig de l’estació (La Selva del Camp) 

Josep Prats Gatell: Propietari, serrador principal, de 1958 a 1992. 

5.1.8 S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva (La Selva del Camp) 

Pare Xavier Prats Vilalta: Copropietari, serrador principal i altres tasques, de 1993 a             

2001. 

Mare Mercè Pavia Segura: Copropietària, oficina i altres tasques, de 1993 a 2001. 

5.1.9 S.D. Fusta, CB, P.I. la Drecera (La Selva del Camp) 
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Xavier Prats Vilalta: Copropietari, serrador principal, i altres tasques, de 2001 a            

actualment. 

Mercè Pavia Segura: Copropietària, oficina i altres tasques, de 2001 a actualment. 

 

5.2  Maquinària (eines) 

5.2.1 Cal Durán 

A Cal Durán, per tant, comptaven amb dues serres, una era de 1,20 m. Com que                

clavaven*, també, aleshores anaven amb martells i puntes.  

 

Tal com explica l’Agustí Bages: “Serraven i clavaven . Tenia dues màquines, una de             2

1,20m…” 

5.2.2 Mas d’en Lluc 

Els Clúa eren aleshores els propietaris del mas. En una altra entrevista a Vicenç              

Figueras :  

«El bosc era la clau de viure al mas. Se tallaven dos mil pins a l'any. Dos mil! Se va                    

fer una carretera expressament que surt del mas i, quan vostè està davant del mas i                

mira cap a la serra de les Gritelles... Hi ha camí encara, perquè ara l'han arreglat els                 

bombers, per poder arribar allí en cas d'incendi, Hi havia una empresa de             

Tarragona, que es deia Sanromán, en aquella època, és la que treia els pins amb               

camions. I allí al mas hi havia una bàscula, que era on se pesava la fusta, la que                  

sortia, i una serradora.»  

Per tant, és clar que es va posar una serradora al mas, al primer terç del segle XX. 

Ens ho explicà també l’Agustí Bages i l’Anton Català. 

5.2.3 Cal Marrà 

A Cal Marrà disposaven de dues serres (màquines), una més gran que l’altra. 

 

La Lola explicava: “a cal Marrà hi havien dues serres: una de molt grossa i una de                 

no tant grossa.” 

5.2.4 Cal Barreras 

A Cal Barreras utilitzaven la mateixa serra gran que tenia el Marrà, la va comprar               

l’amo quan buscava serra i serrador per posar en marxa el seu negoci. 

2  Veure Glossari 
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En aquell temps, les serres, les cintes, tampoc devien ser d’una qualitat que             

s’ajustés a l’ús que en feien o al ritme que portaven. I les havien de portar totes a                  

esmolar a un home que només es dedicava a això. Això segurament suposava             

pèrdues, no sols de temps, sinó també de diners. Per solucionar-ho l’Anton va             

inventar una eina per esmolar-les ell sol a la serradora mateix.  

Com que clavaven, queda clar que utilitzaven martells i puntes, o fins i tot grapes. 

 

També van fer un carro, unes guies, ja que van començar a arribar rolls bastant               3

grans i era pràcticament impossible moure’ls a pes. 

 

La Lola ens explicava: “va tenir tot allò ple de llenya i no tenia ni serra, ni qui se’n 

cuidés, ni res.” 

 

 “i si, si, van treure la serra grossa, van muntar la serradora i allà portaven totes les 

serres a esmolar a un que només es cuidava d’esmolar i el pare va inventar una 

cosa que les esmolava ell sol allà. Després, els rolls, que en baixaven de grossos, 

els havien de portar cap a la serra a pes, i van muntar un carro (uns rails), o sigui 

que aquella serradora dels Monjos ja era grossa, però cada disgust que hi havia 

caigut fet per el món.” 

 

“El Pere, no hi havia ningú que el copiés a clavar, cada setmana, que llavors 

cobraven per setmanes, sempre pujava molt més que l’Antonio, sempre, i que els 

altres que cobraven, tenia una destresa.” 

 

5.2.5  Local davant de l’Agrària  

Al local on actualment hi ha Ca l’Ignasi, el que és més probable és que fessin servir                 

moltes de les eines que quedaren del negoci anterior. Del negoci de Pepito Calaf,              

fuster d’ofici. Per tant, era obvi que hi hagués, a més d’altres eines d’ebenista o               

fuster, una serra. 

Uns quants testimonis: Dolores Prats, Josep M. Puig, Montserrat Ferré, Josep Roig,            

Ramón Roger i Joan Rabascall ens ho confirmen. 

3  Veure Glossari 
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5.2.6 Local al Raval de Sant Pere 

Amb la informació aportada per Josep M. Martínez, podem corroborar que, en            

aquest local, hi havia una serra, les cintes de la qual eren de la marca sueca                

Sandvik que són molt bones o de les millors. També hi havia un muntacàrregues              

elèctric amb el qual emmagatzemaven caixes en un altell que van fer. A més de la                

serra cinta , al darrera hi tenien una serra circular. Pujant dos esglaons, és a dir, en                4

un lloc una mica més elevat del local, hi havia la màquina d’esmolar. I per donar                

camí a les cintes s’utilitzava un entrescador . En la primeria, en lloc d’un motor              5 6

elèctric, la serra anava amb gasogen . Clavaven puntes a mà. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Veure Glossari 
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5.2.7 Josep Prats, Passeig de l’estació 

Les primeres màquines que va adquirir foren la serra “Tipo R” i la màquina              

d’esmolar “Tipo Vabe”, el 19 d’agost del 1958. Ambdues de la marca Menna             

Claramunt. 
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La següent que va comprar fou la màquina de puntes, una “NIELSEN model K9” de               

9 clavadors a Comercial Sagrera, el 12 de maig de 1966. 
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Abans, però, de tenir la màquina de marcar, utilitzaven uns segells amb una forma              

curvada que sucaven en un tampó. 
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Després, vingueren la màquina marcadora “MPC-2” i la “LT-40” de “fondejar” (clavar            

el fondo a la caixa), el 4 i el 8 de novembre de 1967. La primera era de la marca                    

Casellas, i l’altre de VILA, S.L. 
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Juntament amb aquesta de marcar, van comprar dos pots de tinta. 

 

Un any després, el 7 de novembre de 1968, va arribar la “CUSSAR-70”, una              

clavadora-grapadora de 2 martells, marca VILA, S.L.  

Llavors, el 28 de gener de 1972, va comprar a l’empresa J. VILA BERENGUER una               

màquina automàtica amb 3 clavadors per fer culs, “COP-CUS MT/2”. 

Un any més tard, el 3 d’abril de 1973, compra, a Talleres D.D.S.A, una fondejadora               

“Tipo C-38” i una màquina de muntar “G.U.-2”. 
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A l’inici, quan no tenien les màquines de clavar ni el martell pneumàtic, es feia tot a                 

mà. Amb martells gravats perquè no patinessin al picar, juntament amb el caixonet             

de puntes 
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Entre aquests martells i el pneumàtic hi van les grapadores “COP-CUS”,           

acompanyades de les masses amb les quals es picaven. 
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A l’any 80, a més de comprar un compressor de 250 L “M-3 G” a Martín Panadés                 

Sans (agent comercial), també comprà un martell, clavador, pmeumàtic, “Holz-her”,          

a la casa BeA Hispania, S.A. El 17 de juny i el 15 de setembre respectivament. 
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Finalment, el 2 de març de 1987, va comprar a l’empresa Envases Jorques una              

màquina llarga per fer “testers”.  
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5.2.8 S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva i P.I. la Drecera 

L’entrescadora o màquina de donar camí i la màquina d’esmolar són les mateixes             8

que les que comprà Josep Prats. Actualment encara es fan servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serra segueix sent la mateixa que la que comprà Josep Prats el 1958, màquina               

que ha estat adaptada a la llei de prevenció i riscos, per tal de complir amb la                 

normativa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Veure Glossari 
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La màquina de fer estaques i la d’embolicar-les, van ser comprades el juliol i el               

novembre, respectivament, de 2005. 
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5.3  Productes (elaboració) / client 

5.3.1 Cal Durán 

A Cal Durán es serrava fusta, entre altres coses per fer botes. A més feien moltes                

caixes per fruits secs i també venien les serradures.  

Durant finals del segle XIX i inicis del segle XX, a Reus, la comercialització de vins,                

licors, cremes i xarops era molt notable i hi havia un gran nombre d’empreses              

actives en aquest sector. Un ofici que sempre ha depès de la indústria del vi i el licor                  

és el de boter, i consegüentment també les serradores que, com Cal Durán,             

subministraven fustes als boters. Moltes bótes, però, no es recuperaven, i molt            

menys les que s’usaven en transports d’ultramar (abans de la Guerra           

d’Independència cubana se’n exportaven moltes cap a Cuba). Cosa que implicava           

una fabricació constant de botes i unes grans comandes.  

Segons l’Agustí: “a Reus feien fusta sol, moltes caixes per ametlla, pinyons.”  

També ens deia que hi serraven fusta per fer botes, fusta de castanyer que venia de                

Girona. 

 

Explicava la Lola: “em penso que tenien boteria i tot, feien botes, hi va haver una                

guerra no sé on, i van fer moltes botes, ja que se'n venia molt de vi cap allà, es van                    

fer rics els boters.” 

 

“l’amo li va donar, entenent amb el pare, d’anar en una casa seva, que era una casa 

bastant vella, que s’hi podia viure, però no era nova. I que si venia serradures li 

donaria un tant, però la mare se’n va cansar perquè allí per sis, set duros, havia de 

pujar i baixar, pujar i baixar, que hi havia escales i tot.” 

 

5.3.2 Mas d’en Lluc 

A Mas d’en Lluc, a més de llenya per ells, venien els rolls que tallaven dels boscos                 

de la seva propietat a, entre d’altres segurament, la serradora Casa Rodon.  

 

Els Clúa eren aleshores els propietaris del mas. En una altra entrevista a Vicenç              

Figueras :  
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«El bosc era la clau de viure al mas. Se tallaven dos mil pins a l'any. Dos mil! Se va                    

fer una carretera expressament que surt del mas i, quan vostè està davant del mas i                

mira cap a la serra de les Gritelles... Hi ha camí encara, perquè ara l'han arreglat els                 

bombers, per poder arribar allí en cas d'incendi, Hi havia una empresa de             

Tarragona, que es deia Sanromán, en aquella època, és la que treia els pins amb               

camions. I allí al mas hi havia una bàscula, que era on se pesava la fusta, la que                  

sortia, i una serradora.»  

Ens ho explicà també l’Agustí Bages i l’Anton Català. 

 

5.3.3 Cal Barreras 

A Cal Barreras sabem que comercialitzava llenya i serradures. També que feien            

caixes, per exemple, per enciams. 

Ens explicava la Lola: “li va prometre serradures, perquè teníem fogons, cuinàvem            

amb fogons de serradures, llenya i un jornal que ningú guanyava.” 

 

“Llavors hi va haver una demanda, em penso que eren caixes d’enciams i el Pere i                

l’Antonio, 13,14,15 anys tenien, no més…” 

 

5.3.4  Local davant de l’Agrària  

 

En aquest local segurament s’adaptaven al què la gent els hi anava a demanar. 

Fabricaven bigues i cairats , aleshores molta gent en posava a casa. I de serradures 9

també en venien, durant molt de temps s’han fet servir per escombrar. 

En Josep Roig explica: “Lo que que es presentava, llavors encara es posaven molts 

cairats de fusta.” 

 

 

La Montserrat Ferré contava: “Me’n recordo que hi havia el Pere encara, jo hi anava 

a buscar serradures.” 

 

9 Veure Glossari 
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“Me’n recordo que feien bigues, llavors pagaven bastant per fer-ne, i se’n posaven 

moltes.” 

 

5.3.5  Local al Raval de Sant Pere 

D’aquest altre local, tenim constància d’alguns productes que s’hi fabricaven. Ens ho            

va detallar en Josep M. Martínez. Per una banda, feien principalment caixes de fusta              

per fruita (com ara préssec), per exemple, pel Capdevila de Lleida i per un tal senyor                

Calvet de Barcelona. I per l’altra, un cop per setmana, tocava fer caixa cega (caixa               

tapada) per barres de sabó. En feien per qui aleshores era alcalde de Reus, Joan               

Bertran Borràs, el seu pare fou un industrial de l’oli i el sabó Francesc Bertran               

Blanch. A més, feien caixes per una empresa que les portava a Alzira, València. Un               

altre exemple són les caixes per perdius, un transport en prenia a Villanueva de la               

Serena, Badajoz. 

De la mateixa manera, encara que no sigui un producte, es pot afegir en aquest               

apartat que oferien el servei de serrar als fusters, ja que era l’única que hi havia en                 

aquell moment a la Selva. 

El residu que generaven, les serradures, tant les venien a sacs per les granges, com               

omplint, per 1 pesseta, les senalletes de les dones que en venien a buscar. Les               

utilitzaven ja sigui per escombrar, o ja sigui per les estufes de serradures que              

s’utilitzaven llavors. I dels retalls sobrants, en feien feixos que finalment anaven a             

parar o bé als forns de pa, o bé als forns d’obra. 

 

El Joan Rabascall ens recordava: “feien caixes i allò, feixos d’aquells, d’això sí que              

me’n recordo.” 

 

5.3.6  Josep Prats, Passeig de l’estació 

Feien sobretot caixes, al principi, “quadros” per fruita i caixes per verdura, per Reus.              

Encara van conservar dos clients que tenia quan treballava amb el Pere, un al Born               

a Barcelona, li feia caixes de fruita, i caixes per sabó a Reus. Després ja van derivar                 

a caixes per escorxador de pollastres. 
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Per fer caixes, quan baixaven els troncs, els tallaven a trossos, s’havien de             

quadrejar , serrar, fer fulla prima i posar-se a clavar. Després per clavar, tantes             10

peces la caixa: dos costats, dos “testers”, un cul i a vegades una tapa. I el cul,                 

també, eren dues peces diferents, però amb més quantitat, tres travessers i set o              

vuit fulles de pla. 

Era molta feina elaborar la caixa, com que era prima la fusta, es serrava molt,               

entrava molta quantitat fulla, “feies més serradures que fusta”.  

A la màquina de clavar puntes, una persona omplia els motlles i l’altre clavava. Els               

costats es marcaven amb el nom del client. Antigament es marcaven amb tampó i              

segell, i més tard amb màquina d’una tinta. 

El cul van començar a fer-los ells, era el més entretingut, primer ho feien amb els                

martells “COP-CUS” (amb grapa) manualment. Més tard, ho feien amb la màquina            

de tres martells de grapa del Vila Berenguer, es col·locaven els travessers i les fulles               

en el motlle, la màquina clavava i treies el cul fet, i així successivament. Més tard,                

però, quan eren quantitats majors, ja van trobar algú que els hi venia fets, així               

s’estalviaven molta feina. En compraven a una serra de Cardona que ho feien amb              

fusta desenrotllada , que era més econòmic. 11

 

 

 

 

 

 

Llavors va canviar la manera de fer els “testers”, amb la màquina llarga, es clavava               

amb filferro, i el cicle de treball era continu, per tant es feia molta més via. 

Anys més tard, va baixar la producció de caixa de pollastre per escorxador ja que la                

Sanitat començà a posar traves, que si la fusta és perillosa, que si portava              

microorganismes… I arribava l’entrada del plàstic. Les caixes de fruita van ser            

canviades per les de cartró, i també disminuïa la seva producció. Encara en feien              

algunes per ostra i musclo (“cubanito”), la caixeta per la cirera i caixetes per 1 Kg de                 

10  Veure Glossari 
11  Veure Glossari 
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gamba cuita. De caixetes de gamba també en van fer moltes, però Mercapeix,             

depenent de Mercabarna, no va acceptar més caixa de fusta, perquè portava            

microorganismes, per base alimentària no ho acceptaven, i s’havia d’anar a la safata             

de plàstic. I van anar passant al “Porexpan”.  

El que continuava i havia pujat bastant va ser la caixa de peix, per la Platja de                 

Tarragona. El president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, el senyor Arturo             

Budesca, les volia en fusta però petites per facilitar-ne la comercialització. I les             

primeres a sortir al mercat les va fer Josep Prats. 

Va anar augmentant la demanda d’aquesta caixa petita, que era d’uns 10 kg, no              

només la Confraria de Tarragona, sinó també altres Confraries de Catalunya. Abans            

s'utilitzava la caixa gallega (caixa gran i molt feixuga). 

Quan a Valencia els hi baixava la producció, al ser fora de campanya, van començar               

a produir amb fusta desenrotllada. I, per exemple, una empresa va posar una             

sucursal a Tarragona on pujaven les caixes desmuntades i les muntaven a poca             

distància del port de Tarragona. 

A causa de l’impossibilitat de combatre amb els preus, ja que tenien torns             

desenrotllables, màquines automàtiques, tot el negoci de la caixa de fusta va anar             

davallant.  

Va ser per això que es van anar introduint al món del palet, els primers que van fer,                  

va ser a mitges amb la serradora Josep Ollé, per portar i apilar adob. Algun per un                 

escorxador de pollastres també. 

A partir d’aquell moment, entrar a fer algun palet, o embalatge per maquinària.             

Gràcies al “boca a boca” (per paraula) van ampliar la borsa de clients. Feien palet               

gran per posar-hi planxa de cartró, que no ho feia molta gent i no hi havia massa                 

competència. També, van fabricar palets grans per ficar-hi sacs de llet en pols, per              

engreix de bestiar. 

 

5.3.7  S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva i Pol. ind. la Drecera 

 

Els principals productes que fabricaven van seguir pràcticament la mateixa línia que            

els explicats en la part final de l’apartat anterior. Es va fer molt poc temps caixa de                 

cirera, continuà la producció principal de palet i, més endavant, començà la            
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producció d’estaques per topografia, sent la primera obra els accessos a Port            

Aventura (carretera d’accés). En feien primer a mà, serrant la punta a mà, però              

després com que feien comandes més grans. Per això es van comprar la màquina              

de fer punta a les estaques. Hi va haver una època de bonança econòmica a partir                

del 2000, quan es van començar a construir moltes infraestructures. Van fer            

estaques per l’Eix Transversal, Aeroport de Barcelona, Metro de Barcelona, moltes           

per l’Ave (a Catalunya). I les últimes que han fet han sigut per la terminal de                

contenidors Nova dels al moll de Barcelona, Metro i la tercera pista de l’Aeroport del               

Prat. 

Actualment fan palets, estaques de topografia, caixes i embalatges. I degut a que             

s’ha posat de moda l’ús del mobiliari fet amb palet, també s’ha dedicat a fer alguns                

productes varis, principalment sofàs, sofàs llit, capçaleres de llit (mobiliari fet amb            

palets), barres de bar, taulells per botigues… Les falques són el residu de fer les               

estaques i s’utilitzen per cremar en calderes de biomassa. Finalment les serradures            

també s’aprofiten com a producte. Els retalls de fusta que es generen, també ho              

aprofita la família per les llars de foc, 

Els embalatges i els palets no són de mida estàndard, tot és a petició del client. 

Les estaques, apart de petits clients (poca quantitat), la majoria les fa per un únic               

client, un distribuïdor. Sempre són de mides estàndard i escalades de deu en deu,              

des de 20 cm fins 1,20 m, per això sempre té estoc. Es presenten en paquets de 25                  

unitats retractilats en film transparent.  
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L’any 2005, a causa de les exigències del mercat amb l’exportació d’envasos i             

embalatges, s’havia de complir la normativa NIMF 15 per la no propagació de             

plagues entre països i ens vam donar d’alta per part del Ministerio de Agricultura              

Pesca y Alimentación en el registre oficial d’operadors d’embalatges de fusta i            

autorització de marcatge 
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5.4  Proveïdors 

5.4.1  Mas d’en Lluc 

El bosc era una de les fonts de riquesa del mas del Lluc. Sembla que havia una                 

explotació més o menys continuada, però, a més, actuava com a recurs en cas de               

necessitat de més diners, per exemple quan es casava una filla, es tallava un bosc i                

s'obtenien diners extres. Al segle XX, l'explotació forestal fou important i el mas             

disposava de la seva serradora per preparar la fusta. I era evident que obtenien              

troncs del seu bosc (“Gairebé tot és en terme de Prades i Siurana. Un bosc espès,                

fornit de roures, alzines i pins altíssims”), ja que aquesta “és una de les partides de                

terra més grans del terme (unes 610 ha).” 

Tenim el testimoni de Vicenç Figueras Rubió, nascut a Albarca el 1931, fill i nét de                

masovers del mas del Lluc. Va estar al mas fins poc després de la Guerra Civil,                

després va anar al poble. En l'actualitat, viu Valls. En una entrevista, el 2005: 

  

«Perquè aquests els Clúa li van donar [la feina de masover] perquè primer hi havia               

un oncle del padrí, un tal Panton i aquest era un home molt bona persona, però que                 

no tenia una cultura desarrollada com la que tenia el padrí. [I quan es va morir el                 

Panton li van encarregar tota la gestió del mas al Vicentet, al seu avi] I el va portar                  

fins al 1936, es va mecanitzar, perquè en aquella època ja hi havia màquina de               

ventar, màquina de segar... de la mecanització que hi havia en aquell temps, ja hi               

havia de tot. Inclús una bàscula, que la fusta que sortia del bosc es pesava i es                 

portava cap a Tarragona. I una serradora, encara hi ha l'edifici.» 

  

5.4.2  Cal Barreras 

A Cal Barreras, s’abastaven ells mateixos de matèria primera ja que l’amo es             

dedicava a fer negocis amb els boscos, en comprava i els tallava. 

Deia la Lola: “Que baixava de dalt de la muntanya “carretonades” de llenya, que              

havia comprat boscos i boscos i llenya i boscos.” 

5.4.3  Local davant de l’Agrària 

En Josep Roig, la Montserrat Ferré i el Joan Rabascall coincideixen en que, en              

aquest local, eren els Antonatxos qui portaven els troncs. Els tallaven de masos,             

finques, propers de la zona.  
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5.4.4  Local al Raval de Sant Pere 

Segons explica Josep M., a aquesta serra, els proveïdors de fusta foren: un tal              

Rosendo que en baixava de Cornudella, també de Cornudella en baixaven dos            

germans rossos molt diferents. També hi havia el Pep de la Gorra, d’Alcover, i de la                

Selva del Camp, l’Artemi Prats, i els Antonatxo. Els que en baixaven de Cornudella              

eren transportistes, els altres eren rematants . 12

Els Antonatxo, segons explica un Antonatxo, Pere Agràs Maydeu, treien la fusta dels             

boscos de les finques del mateix terme de la Selva i de l’Albiol. Ho feien               

arrossegant. Clavaven un clavinyol al cap d’un tronc, li lligaven una cadena i l’animal              

(un matxo) estirava. Ho feien d’un en un mentre estaven dins del bosc. Un cop fora                

del bosc, al camí, un parell o tres homes els anaven carregant al carro o al camió.                 

D’acord amb Martínez, en aquella època, els rematants feien com de viatjants i eren              

ells els que passaven per la serradora a vendre fusta. El Pere i el Josep, abans de                 

comprar res, preguntaven primer de quina partida era, ja que sabien quines partides             

eren teioses . Quan els hi arribava un viatge i hi trobaven teia , advertien a qui en                13 14

portava que no calia que fes cap viatge més per ells. Això era així atès que hi havia                  

una oferta de fusta superior a la demanda d’aquesta. 
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Gairebé tota aquella part de muralla estava plena de troncs. 
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5.4.5  Josep Prats, Passeig de l’estació 

Tal com ens explicava la Maria Vilalta, els primers que van portar fusta, van ser               

l’Artemi Prats amb carro, el Pere Vallverdú “Cossossants”. Un recull d’informació de            

diversos testmonis, ens ha ajudat a saber quins altres proveïdors de fusta tenien:             

l’Huguet d’Alforja, el Rofes de Colldejou, el Nogués de Rojals, Josep Miró, Eduard             

Campos d’Igualada, Martí Solé Ballet de Vallclara, Joan Sebastia Gasset de           

Cassibrós, Jaume Semino, Joan Baró de Montesclado, Anton Català d’Alcover,          

Escoda de Vandellós i un tal Blai de Pratdip. Primer compraven fusta en roll i               

després serrada. Per exemple, un que va servir tant fusta en roll, com serrada, va               

ser el Sebastia. D’ençà que van muntar una serradora ja baixaven els troncs serrats. 

De serrada també en va comprar a Portugal. 

 

5.4.6  S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva i PoI. ind. la Drecera 

Degut que hi havia bastanta demanda de fusta al mercat nacional, per fer palet i               

construcció, es portava fusta d’importació. Es portà fusta, mitjançant importadors, de           

Viseu, Portugal, de Brasil i de Polònia. Alguna també d'Ucraïna. Tot per mitjà             

d’importadors d’aquí.  

Després d’això, els costos de Polònia es van equiparar amb els del mercat nacional,              

i no sortia a compte importar fusta de fora. D’ençà fins ara compren fusta que prové                

de Galícia i de Catalunya, que són els principals productors de fusta d’Espanya. 

 

5.5  Transport 

5.5.1  Local al Raval de Sant Pere 

Tenim constància, gràcies al Josep M. Martínez, d’uns transports d’Alzira, València,           

anomenats Transports B. Rosell. Els camions anaven a descarregar al Born,           

aprofitaven el viatge de tornada per passar per la Selva i carregaven caixes.             

Passava el mateix amb les caixes per perdius, un camió ja descarregat al Born,              

aprofitava el viatge per transportar-ne a Villanueva de la Serena, Badajoz.  
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Esporàdicament, demanaven un vagó (que el deixaven a la a via de càrrega i              

descàrrega, de les tres que hi havia llavors) i un transportista anomenat Fran             

portava les caixes a l’estació i les carregaven el vagó.  

Un altre transportista que coneixem és en Paco Boles, tenia un camió Barreiros. 

Per últim, Joan Fort, xofer, tenia un camió Dodge, també va anar-hi a carregar algun               

cop. 

5.5.2  Josep Prats, Passeig de l’estació 

Segons el que expliquen mon pare i mon àvia, al començament, els productes (poca              

quantitat) que feien per Reus, els duien amb carro. I carregaven vagons (amb caixes              

que enviaven a Barcelona), que estaven a les segones vies. Carregaven el carro de              

les Títeres (renom d’una família) a la serra, donaven el tomb a baix el pont i pujaven                 

per l’altre costat (on hi ha Ca l’Ollé), perquè les segones vies eren a la banda de                 

baix. Allí hi havia un vagó aparcat i l’anaven carregant. 

Després, el Paco Boles, el Fran i el Pep Escapçat, també va fer transport per ells,                

amb camió. Els feixos els prenia el Casadó, els portava als pastissers. 

5.5.3  S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva i Pol. ind. la Drecera 

Quan van començar els meus pares, es seguia fent el transport amb transportistes             

d’aquí la Selva, com ara Transports Casadó i Transports Lozano.  

Més endavant, durant els anys de construcció de la nau nova, van comprar el primer               

camió per agilitzar les petites entregues. 
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6. Conclusió 

Després de passar per gairebé un segle d’història de serradors Prats, tot coneixent             

l’ofici i la vida de cada un d’ells, que està clar que cada un va ser ben diferent . Des                    

de la primera serradora on treballà el besavi, a Reus, fins a la nau actual del meu                 

pare. He arribat a les següents conclusions: 

 

El primer objectiu que em vaig proposar era el d’explicar la història de la família en                

general i en l’ofici. Aquesta ha quedat en la major part completada. És a dir, ara ja                 

es pot seguir una línia cronològica més fiable que la que jo sabia inicialment. Dic en                

major part perquè sempre falta alguna cosa, com ara dates de quan es van establir,               

raons per les quals se’n anaven d’un lloc a un altre, llocs on es va treballar… 

Però com es pot  observar en la part històrica, he assolit una bona base. 

 

El segon objectiu era adonar-se’n de l’evolució tant dels productes com de les             

màquines o eines. I aixì es pot observar en el treball, un seguit de fotografies i                

imatges demostren com s’han hagut d’adaptar els serradors als nous temps, a les             

diferents demandes, al les noves tecnologies i a les noves normatives. 

 

Com aspectes positius i que cal remarcar, la recerca que he fet ha sigut molta, al                

final me n’he adonat de la quantitat i duració de les entrevistes que he fet i malgrat                 

tota la feina que aquestes m’han portat, m’he quedat amb la sensació de voler              

seguir fent recerca. Tot i que al principi em costés saber per on començar, ja que el                 

meu avi va morir quan jo tenia 2 anys, i els meus tiets (germans de l’avi) també ja                  

eren morts, ho veia tot força emboirat, però quan vaig mirar el vídeo de la tieta Lola                 

per primera vegada, vaig veure la llum. I és que les entrevistes són la part on més                 

m’he divertit, mai se sap què et trobaràs. 

Per exemple, en una entrevista d’on vaig treure una mica d’informació, no massa,             

me’n vaig tornar cap a casa sabent que l’entrevistada tenia, encara avui dia, un plat               

de llauna que el tiet Anton Prats (que el van matar a la guerra) quan se’n anava al                  

front amb tren, passant per aquí la Selva va llançar-li al pare d’aquesta senyora. 

D’aspectes, no negatius, si més no que m’ha decepcionat, és no trobar res a l’Arxiu               

de la Selva. Cosa que em va estranyar molt. 
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En un futur, a aquest treball, es podria afegir o acabar de completar millor la part                

tecnològica i d’elaboració. I es podrien fer encara un parell o més d’entrevistes per              

recopilar més informació general. 
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8. Glossari 

Cairat 

Biga de fusta massissa escairada. 

Carro 

Part corredissa d’una màquina, que transporta quelcom d’un lloc a un altre del             

mecanisme. El carro d’una serradora de troncs. 

Cinta 

Fulla de serra flexible, molt més llarga que ampla, amb una vora dentada. 

Clavar 

Unir dues peces de fusta per mitjà d'un o més claus. 

Fer entrar a cops de martell o amb una clavadora un clau dins un cos sòlid. 

Entrescador 

Estri consistent en una peça plana de ferro, amb mosses a les vores i unida a un                 

mànec, que serveix per a entrescar les dents d'una serra o d'un xerrac. 

Entrescadora 

Màquina que serveix per a entrescar (donar camí a) les dents d'una fulla de serra.               

[informació addicional] L'entrescadora sol anar combinada amb una màquina         

d'esmolar les dents. 

Fullola desenrotllada 

Fullola d'entre 0,3 i 0,5 mm de gruix, extreta d'un tronc que gira mitjançant un tall de                 

ganiveta que segueix la direcció circular dels anells de creixement. 

Gasogen 

Aparell que mitjançant la gasificació permet obtenir un combustible gasós a partir de             

combustibles sòlids com el carbó, la llenya o d'altres residus combustibles. 

Locaut 

Tancament temporal d'un centre de treball que pot dur a terme un empresari en              

determinats casos de conflictivitat laboral. [informació addicional] El locaut pot tenir           

lloc en cas de vaga o de qualsevol altra modalitat d'irregularitat col·lectiva en el              

règim de treball, sempre que hi hagi un perill notori de violència per a les persones o                 

de danys greus per a les coses, que s'ocupi il·legalment el centre de treball o               

qualsevol de les seves dependències, o que hi hagi un cert perill que això              
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s'esdevingui, o que el volum d'inassistència o d'irregularitats en el treball impedeixin            

greument el procés normal de producció. 

Portadora 

Recipient format de dogues de fusta, de forma troncocònica invertida, més alt que             

ample, amb la boca i el fons de forma generalment ovalada i a vegades circular,               

amb dos agafadors laterals a la part superior, que serveix principalment per a             

transportar raïm o vi, però també per al tragí d'altres fruites, d'aigua, de terra, etc. 

Quadrejar 

Serrar al llarg un tronc de manera que presenti quatre caires. 

Rematant 

Persona que compra la fusta d'un bosc al seu propietari i després la talla, la carrega,                

la distribueix i la ven. 

Roll 

Tronc d'un arbre del qual s'han separat la brancada i les arrels, i del qual es poden                 

treure peces de fusta, com ara bigues o posts. 

Serra cinta 

Serra elèctrica proveïda d'una cinta sense fi mantinguda tibant per dos volants que             

la fan voltar sempre en la mateixa direcció, i d'una taula sobre la qual es fan                

desplaçar contra les dents de la cinta els taulons o altres peces de fusta que es                

volen serrar. 

Teia 

Fusta resinosa de pi i d'altres arbres, provinent sobretot del cor del tronc, que crema               

amb molta facilitat. 

Teiós -osa 

Semblant a la teia, de la naturalesa de la teia. Fusta teiosa. 
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tieta Dolors que m’han estat al costat durant la realització d'aquest treball. I també a               
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Annexos 

  Annex A.  Entrevistes 

Vídeo Lola Prats Gatell, 98-99: 

-El pare treballava pels Duran AJ “ Els Duran els he conegut tots dos, el Pepito i                 

l’Emilio.”, PX “Però què tenien? Serra ja?” AJ “Els Duran tenien serra.” Si, i tant,               

tenien una serradora grossa i fins i tot botes, fins i tot boteria tenien. Encara t’ho                

ensenyaria avui... PX “I el teu pare hi treballava..” El pare hi treballava, era el               

serrador principal. Llavors, aquella grip tan grossa, que va morir tanta gent a la              

Selva i a Reus, l’amo, el Duran li va dir “Antonio que beveu vi?” i ell “Sí.” i diu “I la                     

canalla?” i ell “També” i diu “Doncs dintre el porró poseu-hi unes gotes de tintura de                

iode” i tots a l’hora de dinar ens feia fer tres glops a cada menjar. AM “Perquè era la                   

tintura de iode?” Per tots, per fer glops a l’hora de dinar, per no agafar la grip, i no ho                    

va agafar ningú.  

 
El pare vivia a Barcelona, era fill de Barcelona. Eren amics amb els de cal Petit 

(Andreu Fortuny). L’àvia de l’Andreu Fortuny era molt amiga de la teva àvia, de la 

meva mare. I la mare era més aviat temorosa, molt temorosa pujava i eren amics de 

la Roseta i la Maria de cal Petit. Una vegada, la tia Barbarita AM “Germana de son 

pare del Pep del Roig de l’Aixàviga) germana del pare tenint ella 17 o 18 anys i ell 

20-22 van anar a passar uns dies a la Selva a conèixer la familia. I aquestes de cal 

Petit van dir a la mare, que eren amigues, “Volem anar a fer una berenada al tros o 

baix a Paret Delgada, vols venir Doloretes?” i la mare diu “Ves si jo no els conec que 

he de venir a fer?” diu “Vine dona, mira sempre animarem totes tres.” I el pare, que 

era un home tan serio que no ho podia ser més, es va enamorar. Però resulta que 

no ho sé si ho va dir a ningú el pare tot això, més aviat es va escriure alguna carta 

amb la mare. Amb cartes es van entendre, si van durar un any escrivint-se i es van 

casar a Barcelona i jo vaig néixer a Barcelona al Poblenou al C/ del Ferrocarril. 

Doncs resulta que el meu avi treballava a Barcelona en una foneria i va morir d’ofec 

molt jove. Llavors va posar una botigueta, la padrina meva, la mare del meu pare, i 

d’aquella botigueta venien. Però a més, l’àvia tenia accions dels tramvies i cada mes 

cobrava algo que li donaven dels tramvies, això l’àvia,la mare del pare. 
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Es van casar a Barcelona i a mi em van batejar a Barcelona, a l’església de Santa 

Maria del Poblenou. Però al cap d’un any que eren casats i que em tenien a mi, va 

començar el pare que també s’ofegava, que Barcelona, que no li anava bé, i de la nit 

al dia va i busca feina a Reus, a cal Duran, doncs a cal Duran hi va treballar un 

ramat d’anys. PX “De que treballava ell a Barcelona?” Treballava com ara tu, en una 

fàbrica o més aviat casa de mobles, ja va treballar amb fusta. I en arribar a Reus, ja 

va buscar una serradora, els Duran, que em penso que tenien boteria i tot, feien 

botes, hi va haver una guerra no sé on, i van fer moltes botes, ja que se'n venia molt 

de vi cap allà, es van fer rics els boters. I sigui com vulgui, el pare va treballar un 

ramat d’anys a Reus, però a Reus hi havia uns quants amos que feien la punyeta, 

que llogaven gent de fora que per atemorir els treballadors tiraven quatre trets a la 

Pl. del Prim.  

I el pare tenia un instint que si marxava a les 8 de treballar, a les 10 era casa, i la 

mare, que estava tan esfereïda de la serra li deia “Anton què t’ha passat?” - “No res, 

fes-me el farcellet que marxo”. El farcellet era un mocador blavós i allà hi posava 

una mudada i llavors el primer tren que passava, o tirava amunt o tirava avall. I me'n 

recordo que una vegada va anar, ara no me’n recordaré, a Cornudella, aquest 

encara no hi era (Josep) hi va treballar bastant mentre hi va haver la vaga a Reus. 

Hi va treballar  un estiu, estava a les afores i l’amo tenia terres i verdura. Diu “Ves 

que si tinguessiu algun xiquet i volgués venir aquí amb aquests nostros, passarien 

l’estiu bé” i el pare va prendre l’Antonio de 3 a 15 vegades. Llavors, quan va estar, la 

mare li va enviar una carta. Teníem un carter a Reus que deia “Antonio Prats, carta 

per mi”.  

Passat un temps, van matar l’alcalde de Reus, el Sardà, que potser encara té el 

nom al carrer. Jo m’enrecordo quan el van matar perquè la nena que va veure qui el 

va matar venia al col·legi. Perquè estava avisat, casa del Sardà feia cantonada i 

cada dia els policies el venien a guardar. I en aquell moment va dir “Retireu-se que 

ja soc a casa.”, hi havien les seves germanes a dalt que guaitaven. I de la porta del 

davant, que hi havia una escaleta, el pare li va dir a aquella nena que venia al 

col·legi “Ves a baix a tancar la porta de baix el carrer” i aquella nena baixava i troba 

un home, i aquell home l’arracona i li diu “fuig d’aquí” i aquella nena arraconada allà 
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a les escales i aquell baixa va i li fot tiros i el mata. Quan va passar tot això, el pare 

treballava a Cornudella, ell a casa no hi era. 

 

Llavors hi va haver una revolta a Reus, que van matar a un xicot a la Plaça del Prim, 

que servien cafè i un tiro així perdut el va matar. Era veí d’allà on viviem (Carrer Baix 

del Carme). Quan va haver passat, la mare li va fer quatre ratlles i li diu que “Ara 

sembla que la cosa està en calma.”. Ell torna i torna cap al Duran, que el van 

prendre a mans besades. I llavors, al cap d’un temps, hi torna a haver soroll, que els 

amos van tornar a agafar uns quants pistolers per tornar…(Fins i tot a les dones els 

hi donaven una pistola…) 

 

Llavors hi va haver com un toc de queda, però el pare a casa no hi era, que quan 

passaven les 7 o les 8 del vespre, tothom tancat a casa. Al haver-hi això, el pare diu 

“Una altra vegada…” 

 

Me’n recordo que va anar, ara no me’n recordo a quin poble, que jo no m’ho treia del 

cap. Llavors, va ser potser quan va venir a Vilafranca, va venir a Vilafranca a cal 

Marrà que li deien, i a cal Marrà hi havien dues serres: una de molt grossa i una de 

no tant grossa. 

PX  “I vau marxar tots a viure a Vilafranca? De Reus?” Naltros érem a Reus, PX “I 

ell anava a treballar a Vilafranca?” i ell anava a treballar a Vilafranca i anava a dinar 

a ca la Pauleta, que era una dona que feia menjars. 

Doncs allà, el pare quan va entrar a cal Marrà, el va picar un escorpí, però no li va 

passar res. Amb tot això, ve un de la Ràpita, fill de la Ràpita, que un era germà de 

son pare de la Maria, el Barreras. Que baixava de dalt de la muntanya 

“carretonades” de llenya, que havia comprat boscos i boscos i llenya i boscos. I va 

fer un AM “Un cobert.” un “estrado”, va fer “l’estrado”, va tenir tot allò ple de llenya i 

no tenia ni serra, ni qui se’n cuidés, ni res. I va trobar-se aquest amb el Marrà i li diu 

“Escolta’m tinc tot això, però no tinc un home que me’n pugui refiar.” I el Marrà li diu 

“Mira, aquí n’hi ha un que te’n pots refiar. Jo en tinc dos, aquest sabrà el que més 

greu em marxarà, perquè és un home que, escolta’m, a aquest no cal que li diguis 

res que ja sap el que ha de fer”. I el Marrà li diu a l’Anton “Mira Antonio, ens passa 
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això, si s’enteneu i hi vols anar, ves-hi, si no s’enteneu, tu et quedes i si quan ets 

allà veus que la cosa no va bé, tens lloc aquí.” I ell “Bueno” i si, si, van treure la 

serra grossa, van muntar la serradora i allà portaven totes les serres a esmolar a un 

que només es cuidava d’esmolar i el pare va inventar una cosa que les esmolava ell 

sol allà. Després, els rolls, que en baixaven de grossos, els havien de portar cap a la 

serra a pes, i van muntar un carro (uns rails), o sigui que aquella serradora dels 

Monjos ja era grossa, però cada disgust que hi havia caigut fet per el món. 

Llavors hi va haver una demanda, em penso que eren caixes d’enciams i el Pere i 

l’Antonio, 13,14,15 anys tenien, no més... 

 

Llavors va resultar que com l’amo, el “Motre”, posem el “Motre”, anava amb el pare, 

li va prometre serradures, perquè teníem fogons, cuinàvem amb fogons de 

serradures, llenya i un jornal que ningú guanyava. El pare va dir-li a la mare 

“Escolta’m, passa això, que et sembla? Allà és un poble molt petit perquè no té punt 

de comparació de Reus, et trobaràs molt d’allò, però penso solsament el veïnat, et 

trobaràs bon veïnat.” I si, si, la mare va dir “si és un bé per tu potser marxem de tota 

aquesta d’allò que hi ha cada dos per tres aquí a Reus” i cap a la Ràpita vam fer 

cap. 

I les cunyades de l’amo ja van buscar pis i quan van arribar ja van d’allò el tren amb 

un carro, ja ens ho van portar, ens van ajudar a parar i tot. I el primer dia vam anar a 

sopar a cal Barreras, allà amb la família i després ja vam trobar els llits parats, ja tot 

bé (al C/ del Mig, ara C/ de la Mare de Déu). AM “Era nova aquella caseta” Si, era 

baixos. 

 

PX “Perque tu vas néixer a Barcelona?” Jo vaig néixer a Barcelona. AM “I el Pere?” 

El Pere, fa vuit dies que vaig dir “Aquí va néixer el Pere i aquí va néixer l’Antonio.” 

AM “A Barcelona?” a Reus, al carrer… ara no me’n recordaré, venint de Montbrió, 

de l’hospital, cap a la Plaça del Prim, PX “Un carrer que cau a mà esquerra cap a 

dalt, carrer Sant Lluís o…” carrer Sant Elies. PX “Així que tots dos van néixer aquí a 

Reus.” i a mi ja em van portar de Barcelona que tenia un any i van anar en un pis a 

St Elies. I de St Elies, l’amo li va donar, entenent amb el pare, d’anar en una casa 

seva, que era una casa bastant vella, que s’hi podia viure, però no era nova. I que si 
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venia serradures li donaria un tant, però la mare se’n va cansar perquè allí per sis, 

set duros, havia de  pujar i baixar, pujar i baixar, que hi havia escales i tot. Potser si 

que hi vam viure 4-5 anys allà, o 6, o 7, aquí al C/ Sta Teresa. És C/ St Elies i C/ Sta 

Teresa (paral·lels). Vam viure uns anys al C/ Sta Teresa, però llavors, la mare li 

digué a l’Anton “A mi m’estan molestant aquesta gent, aquí hem de tenir sempre 

sacs plens de serradures per no guanyar-hi res” i diu “Saps què? Doncs buscarem 

casa a un altre lloc”. 

Aquella casa era de l’amo, del Duran, i vam buscar al C/ Baix del Carme i d’allí vam 

anar a la Ràpita. En aquest carrer és quan hi va haver tota aquesta sorollada, fins 

que el pare es va cansar (més bons tractes) i va buscar feina a Vilafranca i va trobar 

aquest, el Barreras, i estava ben pagat i tot i tot i tot… Van buscar aquest piset que 

hi estaven bé (eren tots tres) i al cap d’un o dos anys neix el Josep.  

En aquells, temps a la serra de la Ràpita, hi treballaven l’Anton, el Pere i l’Antonio, 

tots tres, que portaven un jornal… El Pere, no hi havia ningú que el copiés a clavar, 

cada setmana, que llavors cobraven per setmanes, sempre pujava molt més que 

l’Antonio, sempre, i que els altres que cobraven, tenia una destresa. 

 

Però llavors, a l’amo, la cosa li va anar al revés i va despedir els nois. L’Antonio, 

llavors tindria 15-16 anys (el va tenir 2 anys), ve el temps de les avellanes i tots dos 

a casa i al pare li deien (l’amo) “Oh mira, Anton si voleu venir algun dia, hi ha una 

mica de feina, o sinó mira, agafeu una portadora  i  aneu a tirar allà en aquell hort 15

que hi ha allà”. El pare va dir “Això no pot ser.” i l’Antonio, pel seu temps de les 

avellanes diu “Pare, jo me’n vaig cap a la Selva, allà, amb els avis, a veure si puc 

trobar puesto per plegar avellanes.” 

 

 

Llavors l’Antonio va venir aquí la Selva a plegar avellanes i va trobar el Tonet i li va 

dir “Tonet, estic amoïnat” diu “Perquè?” ell era jove, diu “Perquè ara, mira, ja he 

deixat la feina i m’agradava, perquè el dia de demà també hauria estat serrador, 

m’agradava la feina que feia” ell no havia tocat mai la serra, perquè ell només anava 

a picar. El Tonet diu “Mira, aquí a la Selva, hi ha un que té una serradora, però va 

15  Veure Glossari 
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haver de marxar per falta de no pagar, va haver d’escapar-se, i hi ha sa mare i una 

germana, (AM “La Toneta de l’estanc.”) i ell no saben on és, on para. Si vols l’anirem 

a trobar.” I el Tonet i ma germà, l’Antonio van anar a trobar-los (a la mare i a la filla). 

I li diu “Ves si em volguéssiu llogar la serra i això perquè sabem que esteu…” I diu 

“Si si, mira el que volgueu.” Solament els hi donés un tant cada mes o cada any. AM 

“Elles tenien estanc. Pepito devia morir molt jove.”. Per allà ca la Dolors, AM 

“Damunt, damunt, ca l’Ignasi Cabré, fins ara encara es veia Serrería Mecánica” 

Doncs allà hi havia la serradora, i allà l’Antonio, ell sol es va imposar de fer anar la 

serradora.  

El Pere, mentre l’Antonio era a la Selva buscant algo, ve una dona d’allà al poble 

dient si un s’havia enterat de que a la serra no hi havia feina, si un dels dos volia 

anar a Barcelona, a casa d’un parent seu que tenia una botiga. I diu el Pere “Hi vaig 

jo!” - “No, home, no, on t’has d’anar tu?” la mare “Que no t’has mogut mai de casa i 

a on té vols anar? Si a cas ja li escriurem a l’Antonio que pugi.” I el Pere, “És que hi 

vull anar jo!” i tant i vull anar jo, “Doncs ves-hi”. I se’n va anar cap a Barcelona en 

una botiga (de dependent), però aquesta botiga d’aquest parent va plegar, però li 

van buscar una altra feina a Sants. Però llavors ja no hi érem al C/ del Mig, 

allavorens ja érem a aquella casa de la carretera. I llavorens l’Antonio li diu al Pere 

“Vine, que aquí hi ha feina, val més ser un petit amo que un gros mosso, perquè 

això a lo millor una botiga no la tindràs mai i sempre seràs un dependent, i aquí tots 

dos la podrem muntar.”. I tots dos se la van muntar, no se la van muntar, doncs tots 

dos van anar.. AM “Al davant”. PX “Però abans de marxar l’Antonio a la guerra 

això?” AJ “Això abans.”  AM “18 anys, 18 anys.” Sí, 18, PX “Abans de marxar a la 

guerra.” sí AM “Sí, ja no va tornar aquell de la guerra.” no en tenia més que 18. PX “I 

ton pare?” 

 

Llavors, al pare, li donaven un dia o dos, i agafava la moto, que els hi van comprar 

una moto a un del costat, que son pare li va fer creure, una moto d’aquelles tan 

grosses, l’Antonio hi anava volant. Quan baixava d’allà dalt dels pics de Sellerès, 

deia “Ja baixa amb moto” amb una sorollada que feia por. I el pare li deia “Ai 

Antonio, ai Antonio… Mentre l’Antonio i el Pere eren allà baix, ell un dia, que era el 

dia dels …, a l’abril, agafa la moto i quan és aquí entrant a Tarragona, s'arramba al 
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bordillo, que ara hi ha tot això de… i es fot contra aquelles roques...Bueno, va 

quedar desmanegat, va quedar desmanegat. Jo no sé, si va viure i va fer va ser per 

la voluntat que va tenir, perquè quan va sortir d’allà portava una corona tota així de 

guix, un clatell de guix i una camisa de guix. Això abans de marxar al servici, ai, a la 

guerra. Li van fer un llit, allà a ca la tia Antònia, un llit i el sentaven a sobre d’aquest 

llit i li posaven unes fustes, que hi jeia i que de la mateixa manera que el jeien, 

l’havien d’aixecar. Però va arribar a superar tot, va arribar a superar-ho. PX “I va 

prendre mal pujant de la Ràpita a la Selva”. 

 

Llavorens ve quan l’Antonio cap a la guerra marxa, cap a la guerra. I el dia que jo 

era a casa, que jo era a casa, ve el carter i diu “Carta!” allà a ca la tia Antònia i jo 

corro cap a baix AM “A ca la… la xiqueta de la Lola, allí sota cal Carajuel, C/ de la 

Maria de Mas Sant Josep, allò és ca la tia Antònia” l’agafo i hi deia mort, i jo l’estripo 

d’un cantó, la mare “Que fas?”, dic “No res, mira, una carta, però retornada.”, diu 

“Però l’has estripada.”, dic “Ai, mira, nerviosa l’he estripada.”. Però deia això, la 

mare no d’allò, després se’n va enterar. 

Però jo tinc una carta escrita d’una gent d’allí baix de Tortosa, de Roquetes, d’on 

havia estat l’Antonio. AM “Que s’hi havia deixat la roba i s’havia anat a posar allí, 

que hi havia una noia potser.”. Perquè l’Antonio no havia festejat mai amb ningú, 

però tinc retratos, doncs que mira, amb noies, amb bicicleta, allà junts amb bicicleta i 

molt, molt…AM “Sí, molt franc, i també era molt xocant.”, era xocant, xocant, amb 

aquest (avi Josep) i amb el Joan, mare de Déu. Amb aquest i amb el Joan deia 

“Mira, vaig a Vilafranca, algo us portaré.” quan arribava, aquest (Joan), no, aquest 

(Josep), que era més gran “A que ens portes?” - “Si que he comprat algo, però no 

ho porto…” ja s’ho havia menjat ell, era llaminer que feia por. 

L’únic any que van tenir reis ell (Josep) i el Joan, que ja no en van tenir més, només 

un any sol, que l’Antonio va anar i no sé que els hi va comprar i ho va ficar dintre 

d’aquella premsa (AM “A l’entrada d’allí.”) i diu “Demà passarà el rei Antonio, veniu 

que demà passarà el rei Antonio”, l’únic any que van tenir reis, no sé que els hi va 

donar, una tonteria per ell i una per ell. AM “Ves, si ell tenia 18 anys potser més 

aviat no havia tingut quartos per d’allò, per comprar-els-hi reis, i llavors va venir la 

guerra, i ja em diràs quins reis havien de tenir, just roba per vestir i menjar per 
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menjar.”. PX “L’Antonio va marxar cap a la guerra.” AM “L’Antonio va marxar i el 

Pere també?” No et dic que el dia que el Pere va marxar a la guerra vam sapiguer 

que l’Anton era mort. 

PX “I la serra d’aquí qui la portava? AM “Doncs mira, aquí entra ell.” ell (Josep), AM 

“Amb 9 anys” i el pare. AM “Si però ell enguixat.” AJ “Ell anava enguixat.” Si però 

mentre va anar enguixat potser no va poder fer gran cosa. AM “Li va fer tallar unes 

fustes per fer un tamboret per poder-s’hi enfilar ell, de petit que era, per començar a 

serrar. I ton pare dret així diu que li deia “Ara tira cap aquí, ara…” i aquest serrava, 

des dels 9 anys que serra aquest.”. Després s’hi van posar els soldats, oi? AJ “Sí, 

però això era ja a mitja guerra, finals de la guerra.”. 

 

PX “I van tardar molt a marxar el Pere de l’Antonio a la guerra? Un darrere l’altre?” 

AJ “Es portaven 1 any.” El mateix dia que vam sapiguer que l’Antonio era mort, el 

Pere havia marxat pel dematí i a la tarda van portar la carta. Jo vaig anar a la Selva 

perquè el Pere marxava i perquè l’Antonio ja hi era i feia temps que no sabíem res, 

oi? I jo aquell dia hi vaig anar, hi vaig anar.  

 

PX “I va marxar el Pere i es va quedar l’avi, o sigui ton pare, enguixat i el pare a la 

serra.” AJ “Tots dos.” Però després s’hi van posar els soldats. AJ “No, però això era 

més cap a l’últim.” I una vegada li van donar un bacallà gros..AM “Això sí que ho 

explica...perquè els hi va fer fustes per fer encavallades, per penjar menjar.” 

 

Anton Català Batet (rematant), 77 anys                                                    12-7-2019 

Em va dir que Cal Duran era a? 

-Cal Duran era a Reus sota ca l’Ibarz, al capdamunt fa punxa que és l’Ibarz, i just 

sota l’Ibarz hi eren ells, que donaven als dos carrers i allò ho va comprar lo Fumat 

de Fraga encabat, jo el Duran allí ja no el vaig veure treballar mai. 

Quines serres tenien els Duran? 

-Els Duran tenien dos serradores, una a Reus i una a la Selva. Aquesta de la Selva 

després va passar a mans del Josep Ollé. 

Quines serradores hi havia a Reus? 
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-De serradores a Reus hi havia la Reusense, hi havia Rodon, la Cooperativa 

Reusense i l’Alberich a més de la del Duran, que ja no la vaig veure funcionar. 

Al començament a qui en portaves a la Selva, a tots tres? 

-A la primeria de tot en portava a la muralla. Però d’això ja en fa dies. Encabat ja en 

portava al camí de les Eres, a l’Antonio (fill del Pere). Jo més que res a ton avi vaig 

descarregar allí a l’elefant (a l’estació). 

Del Mas d’en Lluc que en sap res? 

-Lo de Mas d’en Lluc ho va tallar el de Colldejou, l’última tallada que s’hi devia fer. 

Hi havia bosc? 

-Si que hi havia bosc i era gran, segons deien. Em penso que hi van muntar com 

una serradora o no sé que hi van fer allà, això també m’ho havia explicat l’Ollé. 

Com es venia la fusta que trèieu del bosc? 

-Aquí baix la fusta es venia més a pes, en canvi aquells d’allà dalt tots hi treballen 

per m3.  

Amb què anàveu, amb destrals o ja…? 

Ui la destral, la destral, s’ha d’estar molt fort per la destral treballar a plom d’aquella 

manera si ara els hi diguessis, això ni s’ho creuen. Aquelles motoserres primeres, 

aquelles Solo, devien fer 17 o 18 kg i encabat quan arribaves a dalt al serret, llavors 

no s’engegaven, havies agafat una amarada per pujar-la allà dalt…Encabat tallar la 

soca rai, el problema va ser quan la gent se van dir “Que esbranqui!”, llavors 

esbrancar... Per això tinc l’esquena així, saps que vol dir esbrancar amb allò, ara les 

màquines, a més a més tenen unes velocitats, llavors anaven lentes. Home, i si fos 

un terreny pla...Però al bosc que quedaves penjat i tot allò. Lo que passa és que, es 

clar, temps en trencar un amb la destral, tu en feies 3 o 4, i quan un era jove està 

fort. 

 

Agustí Bages Fillol (serrador), 84 anys                                                    13-7-2019 

El primer lloc on va començar a treballar va ser al Duran? 

-A cal Duran, 12 anys i mig. 

A on, a Reus o aquí?  

-Aquí. 

A Reus en tenien una altra? 
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-A sota l’Ibarz.  

A Reus no feien també botes?  

-No, fusta per bótes sí, fusta de castanyer per fer botes. 

Serraven ells?  

-En serraven i n’hem serrat aquí. 

Aquí dalt també? 

-Perquè al moll descarregàvem a una gent que venien de Girona, de per allà Girona 

i baixaven castanyers i aquí descarregàven, per això van fer un moll perquè llenya 

de la Fatarella, baixava llenya de la Fatarella també aquí amb el tren, plena de 

metralla… 

Però aquí a on, aquí a la Selva o a Reus?  

Això aquí a la Selva i a Reus feien fusta sol, moltes caixes per ametlla, pinyons. 

Ja clavaven a Reus. 

-Sí, a Reus feien caixes, tot, ho feien tot. 

Però serraven i clavaven?  

-Serraven i clavaven. Tenia dues màquines, una de 1,20m…  

Ja tenien carro a Reus?  

-Com un galerí. 

Què eren? Dos germans? 

-Dos germans, un que es deia Pepito i l’altre Emilio. Lo gran, Emilio, estava casat 

amb una filla del farmacèutic de la Selva (Gustavo Visiedo).  

I l'altre Duran? 

-Treballaven tots dos germans, i aquell, lo petit (Pepito) era com un soci, lo que 

portava la batuta era l’Emilio, lo senyor Emilio.  

I qui ho portava aquesta d’aquí dalt de la Selva? 

-Era el senyor Emilio. 

 

I l’altre s’encarregava de Reus o també ho portava...anaven i venien? 

-Era “viatjant” (pujaven i baixaven). 

 

I aquí dalt serràveu i també fèieu caixa? 

-Sí. 
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Ja d’un principi. 

-D’un principi. 

 

Pot ser que l’Anton anés a treballar a Mas d’en Lluc? 

-No hi havia estat allí, però era Mas d’en Lluc, alllí serraven, tallaven el bosc i ho 

feien allà. 

Tenien bosc al Mas d’en Lluc. 

-Sí, és un bosc gran, allò que puja cap a dalt a Prades, aquella fondalada de 

Cornudella que puja a Coll d’Aubarca, això, Mas d’en Lluc era a la dreta. Allí hi havia 

tonelades i tonelades de fusta i van dir “coi” muntem una serra aquí i no caldrà....  

 

-De rails en teniem naltros aquí, encabat ho vam treure. Llavors era com carro-galerí 

que posàvem el tronc al damunt i la serra anava a terra, enfonsada a baix. 

 

I aquí dalt a l’Ollé, quan vau començar vós que feieu? Serràveu i ja fèieu 

caixes? 

-Fèiem caixes, bueno quan jo vaig començar... i molt de gasogen. 

Com? 

-Gasogen, no saps que és? 

Fèieu? 

-Fèiem,sí. 

Però per poder fer treballar les màquines, o..? 

-Per fer anar els camions. Quan d’allò tots els retalls amb un piló se sentàvem allí 

“cla, cla, cla” Guanyavem 44 pts a la setmana i 8 hores i mitja, mitja hora més aviat, 

que hi havia electra però no hi havia força. Anàvem amb un motor de gasoil, un, 

d’aquells “tub, tub, tub, tub” de barca i mitja hora abans amb el soplete hi havíem 

d’anar. I els aprenents, a escalfar-lo mitja hora abans perquè a les 8 se pogués 

engegar. 

I encabat van deixar de fer gasogen, pel que sigui. Fèiem feixos de llenya per una 

bòbila a 15 cèntims lo feix, n’he fet més d’un eh. I coi, pencant com un negre, 

arribaves al migdia, havies lligat 100 feixos i guanyaves 15 peles. Però és que en 

una setmana 44. I guanyant 60 pesetes me'n van quedar a deure 800. 
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Dels feixos? 

-De tot 

Quan el Pere i l’avi treballaven amb son pare tenien restriccions d’electricitat, 

vosaltres també en tenieu? 

-Si, haviem de treballar a la nit, tres dies a la setmana. En aquest temps, que estava 

sense feina, vaig anar una setmana a serrar allí dalt per ells. 

 

L’avi va vindre a treballar amb vosaltres alguna vegada al començament quan 

va establir-se allí? 

-Molt poquet, el que feia era els cairats en guardava algun que per a l’hora de fer, hi 

anava, per exemple jo i els hi aguantava. Perquè els cairats és més com aquell que 

diu lo que aguanta que el que serra. I llavors “te home que ho tallo tot” i venia a 

buscar-los allà los feia i els portava cap aquí. 

I va tenir ell a treballar aquell, lo Rabasco, lo Manolo, aquest d’aquí les parades. I a 

mi se’m ve l’acudit, que el vaig veure vindre: “Vinc que m’ha dit lo Josep que em 

deixi la clau (una clau anglesa grossa que naltros teniem, no sé perquè). - “Si home 

si.” Hi havia un tronc, un boci de pi tort i dic “Té, aquí la tens, si no et va bé vine a 

buscar l’altre!. Arriba allà i aquell (Josep) diu “Qui t’ha enredat ja!? Vés!”  

Ton pare lo que d’allò a clavar puntes era un “hèroe” i ton tiet encara més que ell. Jo 

per clavar he sigut un petardo, un petardo eh, no em fa vergonya dir-ho, però ton tiet 

Pere agafava, quan te’n donaves compte ja tenia lo que li cabia als dits i cla cla cla 

com una màquina, i no es picava els dits i les puntes eren així eh, petites. 

Això també ho deia la Lola, que el Pere era el més destre clavant puntes. 

-Una metralladora, eh i ton padrí en clavava més que jo però no era com el Pere. 

 

Josep Maria Puig Martorell, “Pep del Mas de Jori”, 88 anys                    3-9-2019 

De què se’n recorda de les serres de l’Anton Prats que hi havien aquí a la 

Selva? 

-L’Eugenio de la Neus del Masip (va morir sota el tractor) va treballar a la muralla i 

després el va prendre el Pere. 
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-També hi havia una dona cunyada o parenta de la Carme Roig a clavar puntes, era 

la dona del barber del Casino, el barber vivia a la Parellada (que fos l’amo de la 

finca el senyor Domingo) 

-La que hi havia a Ca l’Ignasi no era de gran envergadura, la que era gran era la de 

la muralla. 

 

Nuri Ferrer Gasull, 87 anys                                                                           4-9-2019 

De què se’n recorda de quan treballava a la serra de la muralla? 

-Me’n recordo que vaig anar a la muralla a clavar puntes i que descarregaven els 

troncs a la paret de l’hort de la Pura. 

Se’n recorda d’algun treballador? 

-També que venia una noia, que no fos la Montserrat Amat. 

 

Montserrat Ferrer Guasch, 91 anys                                                             4-9-2019 

De què se’n recorda de quan hi havia la serra allí on ara hi ha Ca l’Ignasi? 

-Me’n recordo que hi havia el Pere encara, jo hi anava a buscar serradures. Notava 

que quan parlava, ton besavi no li sortien les paraules. 

 

-El terrat del darrera de l’edifici és nou, i el pis també. I a dins només me’n recordo 

d’haver vist la serra. 

Que hi treballava algú més? 

-Hi havia ton besavi, el Pere i ton avi. 

Se’n recorda de qui baixava fusta llavors? 

-Hi havia els Antonatxo que portaven fusta. Amb dues mules, del Mas de Galofre, i 

baixaven carretades. 

I sap què feien? 

-Me’n recordo que feien bigues, llavors pagaven bastant per fer-ne, i se’n posaven 

moltes 
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Raimunda Roig Puig, 95 anys                                                                      6-9-2019 

 

Se’n recorda d’algo de la serra que hi havia a la muralla, al Raval de St Pere? 

-Si jo me’n recordo, és que hi vaig anar que em fessin taulons i em van dir “No nena, 

no, això no pot ser, perquè com que és una cosa usada hi podria haver claus.”. Pero 

d’això me’n recordo que em van dir “No,no.”. És que jo hi vaig anar perquè no sé 

què volíem fer, volíem fer uns pastorets o no sé què carai volíem fer allí al carrer i 

necessitàvem no sé que, “Calla, que anirem a la serra que s’ho tallin.”. I aquell home 

em va dir “No nena, no pot ser, no. Que hi podria haver un clau i llavors ho fotem tot 

enlaire.”. 

 

 

Pere Agràs Maydeu (rematant), 84 anys                                                     9-9-2019 

Doncs així li ve de...el seu avi ha se’n cuidava d’això… 

-Sí, i tota la vida vam treballar pel bosc, a més a més de la terra (portàvem terra), 

però doncs el bosc ja sempre hi havíem treballat. Abans se’n gastava molta i se 

cuidava abans lo bosc. 

Tot el ramatge feia cap al forn, quants forns hi havia que gastaven el ramatge? 

-Coi, ves, tots forns d’obra, forns de pa, tot. Cap a Reus baixàvem. Als forns de 

Reus, son sogre d’aquest, de Coquinet que ara es va morir, tenia forn a Reus i 

baixàvem feixos naltros d’aquí. Abans tenien pastisseria, pastaven a Reus i 

baixàvem los feixos de pi d’aquí dalt. Ves si han canviat les èpoques. 

I la treien d’allí dalt al Mas de Galofre… 

-Vaja, de totes aquelles finques 

De tota la singlera… 

-Sí. 

Que sembla que sigui petit però n’hi ha un bé de déu de metros.  

-Sí. 

I se cuidava, “Talla aquest, aquest no el tallis.”.  

-Lo Miqueló mateix sempre anava… Lo jaio Miqueló, son pare d’aquest, anava amb 

la destral...Aquell treballar, no va treballar mai, però la destral a la faixa i sempre 
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anant tombant pel bosc i lo que veia una mica malmirrós o veia que feia nosa, anant 

senyalant. Cada any, tallava fusta, cada any tallava pins, cada any, cada any. 

Gran manera de tindre el bosc bé. 

-Vivia del bosc. Ara no té cap valor, abans tenia un valor un bosc bo. 

Espereu, ja tornarà a tindre valor, la feinada serà tornar a posar-hi. 

-No, no, feina no, no hi ha valor, ja no… 

Ningú es vol embrutar i ningú...És feina bruta. 

-És un altre treballar, és una feina treballosa. Los jornals s’ho mengen. Del modo 

que estan ara els jornals, no pot tornar a valdre un bosc, un bosc no pot tornar a 

valdre com llavors. 

I llavors és això, hi ha maquinària per poder fer-ho ràpid i bé, però aquesta 

maquinària no la pots posar en aquestes terres d’aquí. En alguna esplanada 

potser sí, però, no… 

-Aquestos boscos de per aquí no poden tindre mai cap valor ja. 

Hi han aquelles màquines que ja te’l tallen, te’l tronxen i te’l tallen a mida 

-T’ho pelen, t’ho fan tot. 

Una persona sol i ja t’ho posen al seu carretó. 

-Abans saps tu aquells pins, tenies que anar dos o tres homes que quedaves amb 

l’espatlla...T’aixecaven un parell, te fotien lo pi a l’espatlla i llavors aguanta, cap dalt 

al camió o cap allà on fos...quedaves xafat. 

Carregar a mà, carregar a mà i descarregar a mà també. 

-Descarregar a mà. 

Però ja els llençaves al descarregar, a l’hora de carregar els havies de carregar 

bé perquè sinó no en carregaves gaires. 

-Sí, però i si volien allà on d’allò la fusta, la volien ben apilada, també tenies de 

deixar ben apilada, perquè gràcies que te la compressin. 

Ramon Roger Rosich, 92 anys                                                                    9-9-2019 

Se’n recorda de les serres de l’Anton Prats? 

M’en recordo que hi havia una serra allí (Ca l’Ignasi) d’un home que anava tot 

enguixat i després van anar a la muralla, pujant a l’esquerra. Després d’aquest 

home ja s’hi va posar l’Ignasi Cabré. Quan érem jovenots, agafavem cairats i els 

posavem al mig de la carretera perquè no passessin els carros. 

                                                                                                          90 



 

 

 Josep Roig Roig, 92 anys                                                                          10-9-2019 

A Ca l’Ignasi Cabré què hi havia abans? 

-No ho van muntar els de la serra això? 

Què van muntar? Qui de la serra? 

-Una serradora, i descarregaven les bigues, serraven, feien...bueno, fusta. 

Què feien? 

-Lo que que es presentava, llavors encara es posaven molts cairats de fusta. 

De qui era aquesta serra? 

-De dos germans, els germans de la serra, que eren vinguts de fora, no eren 

nascuts aquí. Van vindre aquí a posar una serradora, i treballaven junts, i encabat 

cadascú va anar per ell.  

Com se deien? Quins germans eren? 

-Dos germans, Pep de la Serra i Pere. 

I com li deieu al Pere? De la Serra també? 

-Pere de la Serra, sí, se portaven potser alguns anys un amb l’altre. 

Se’n recorda de son pare del Pep? 

Sí, de son pare del Pep, sí. Un home que va vindre aquí i estava tot com enguixat i 

era per allí a la serradora i el veia assentadet així. 

I la dona d’aquest senyor era la Doloretes de la Serra. 

Llavors qui baixava fusta del bosc? 

-Los Antonatxos, i algun altre i de forasters… se’n feia molta de fusta allavorens, i 

feixos i carbó i tot això. 

I els Antonatxo baixaven troncs d’arbres sencers… 

-Troncs, aquella llargada de troncs dalt d’un carro, allò feia espantar. Baixaven pel 

camí del Pi Rebull i aquell camí, avall, era terrible, no sé com no es mataven. 

I aquests troncs tan llargs los baixaven dalt del carro o los arrossegaven? 

-No, no, a dalt del carro, los arrossegaven per dins del bosc i llavors los carregaven, 

allò era matar d’homens. I bèsties, que els hi duraven quatre dies, home. Arrossegar 

tot lo dia per allí i encabat carregar, a lo millor un parell d’homes sol te carregaven lo 

carro. Pere Camafort, pobre, el van mig xafar, també hi anava, son sogre era un 

Antonatxo. 
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Ningú més que baixés llenya? 

Sí, home, feixos, l’Artemi Prats. 

Just després d’haver-hi la serra, ja s’hi va posar l’Ignasi? 

No, va quedar un temps deshabitat. 

(Montse Soronellas) Les serradures llavors es feien servir moltíssim, a la 

botiga naltros molt. També per escombrar, per no aixecar pols. Per les 

granges, alguna vegada, per Corpus, a les alfombres… 

Maria Miró Berguedà, 93 anys                                                                   14-9-2019 

Què em vas dir que te’n recordaves? 

-Passant pel davant del cementiri,diguem, allà hi havia aquells que et vaig dir jo del 

Jaume del Roig de l’Aixàviga que baixava la llenya. 

 

 

 

Josep M. Martínez (treballador), 80 anys                                                  25-9-2019 

-Aquí en aquesta finestra, clavava jo puntes al costat, aquí hi havien els motllos i hi 

fèiem caixes. Aquesta és la porta de la serra. 

Això està bé? És igual? 

-Això és la serra, és igual que ara, i jo treballava aquí a aquesta finestra. O sigui que 

només hi havia això. Aquí ja no és, aquí ja era allò de Ca Flassada, i al damunt ja hi 

ha el Giscart o un d’aquells… 

Ca Flassada potser és això i això de Cortina? 

-És que aquí, lo Pere i ton pare ho van llogar i aquí clavaven puntes les dones a mà, 

lo van llogar aquest local, no era del mateix, lo van llogar. 

Però aquest era seu? 

-Sí, sí, sí, del Pere i del Josep, aquest sí. Que per cert hi havia unes goteres el dia 

que plovia que bueno… 

Tots eren terrats i aquest d’aquí igual, jo me’n recordo… 

-I ara on fan obres és al costat, allà on travessa el carrer, a Ca Visiedo. 

Exacte, a Ca Visiedo. 

-Doncs és exactament igual, eh! 

I aixó és al darrera de la Montserrat de Mas de Serra. 
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-Això, sí, bueno, la Montserrat de Mas de Serra no dona aquí al carrer, no, no hi 

dona al carrer, no té sortida. I aquí al carrer, que abans era tot terra, aquí teniem los 

pins llargs, tocant la paret de l’hort de la Pura, els pins al mig del carrer… 

 

I quan trencàvem, que en dèiem trencar a entrar els pins a dins i tallar a bocins les 

bigues, a això en dèiem trencar, doncs al coll, un al davant i dos al darrere, el 

portàvem allí i el serràvem en…. a mida per després a la serra… 

A dins a la serra, a dintre, a dintre trencàveu?  

-A dins, a dins, a dins, però la serra no estava encarada cara al carrer, la serra 

estava de costat al carrer, llavors havíem d’entrar cap dins i maniobrar. I algun 

l’havíem de serrar amb el xurrac perquè no podíem fer el tomb, si era massa llarg. 

Oju, eh. Perquè la serra no estava encarada per posar trencar el pi cap dins. Estava 

de costat, no anava bé. La serra, tu serraves i miraves al carrer, per lo tant... 

 

-Gastàvem serres sueques, marca Sandvik, la millor que hi havia: Sandvik i 

Uddelholm, però la Sanvik era sueca i anava...la serra… 

Vaig deixar de gastar Sandvik, perquè se’m xafaven molt… 

-Però abans era el millor que hi havia, el Sandvik, eh. 

I sol gasto Uddelholm. 

-Ah, així no cal que t’ho digui, veus, sempre se m’ha quedat això, Sandvik. 

I el pare sé que al començament també gastava Sandvik. 

-Saps quan guanyava jo cada setmana? 5 pessetes. 

5 pessetes a la setmana. 

-De l’any 52, 48 hores de dilluns a dissabte, eh, 48 hores fèiem, cinc pessetes. 

De dilluns a dissabte, i així va començar vostè l’any cinquanta…? 

-Dos, i al 53 amb 14 anys em van assegurar. Jo havia acabat de fer els 13 anys i va 

venir la Carme a veure’m a casa, “Vols venir a la Selva..” i la mare diu… 

Éreu veïns per allà darrere? 

-No, no, jo vivíem al passatge de Ca Fiot, del fuster Fiot, no, però naltros no 

donàvem al darrere. 

I la Carme eren allà… 
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-La Carme vivia allà al costat de Ca l’Anton Monjo, allà baix, a la muralla. Però 

bueno, em va venir a veure a mi pel que sigui, pel que sigui. I jo vaig dir “Sí!”. I la 

mare “Si encara va a cole…”. Dic “És igual, aniré a repàs, només perquè hi ha la 

senyora Dela.”. I jo vaig començar el cole i havia fet los 13 anys just, i als 14 em van 

assegurar. I guanyava 5 pessetes a la setmana.  

 

-I quan ton pare i el Pere esmorzaven, que la Carme els hi pujava l’esmorzar, a mi 

em feien buidar les serradures del clot de la serra a senalles faneques i abocar-les a 

dalt al darrera. Això ho feia jo. 

Què en fèieu de les serradures? 

-Després les venien a sacs. 

Ensacàveu? 

-Sí, llavorens venien els que tenien granges, era així. 

Sol hi havia un aparato, una serra sol? 

-Una sola només hi havia. 

I què hi havia més allí, sol la serra? 

-La serra, i llavors van fer un altillo de fusta, amb una d’allò, un muntacàrregues 

elèctric i quan fèiem les caixes, no era envàs perdut, era caixa com a plató de fusta, 

les pujaven cap dalt i les emmagatzemaven dalt. I quan el Paco Bolas venia a 

buscar-les, doncs les baixàvem. 

Ja venia el Paco Bolas amb el Barreiros? Déu n’hi do… 

Paco Bolas. I al final quan ja fèiem envàs perdut, que portava a Bítem, per enciam, 

també era el Paco Bolas.  

I serràveu… 

-Jo no serrava, jo clavava puntes. 

Però serràveu tot allí, no compràveu res serrat i ho serràveu tot allí? 

-No, no, no, no, abans tot allí, però, clar. 

Ostres,...I clavat tot a mà… 

-I clavat tot a mà, venien la Montserrat Amat i sa mare també, que era germana de 

la Carme de la Serra, sa mare eren germanes. I una civila o dues, dones de guàrdia 

civils, a clavar puntes allí, en aquest local al costat. Perquè allí no hi cabíem, allí 
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només hi havia la serra, una circular al darrera, circular, ja saps tu i fèiem costats, 

“testers”, cantoneres, tapes i culs. 

Vostè ja no va conèixer l’Anton, el pare del Pere i del pare, oi? 

-No, a veure, jo era un nen, el 52 havia fet los 13 anys, jo els faig el 17 de gener, 

però vaig començar abans de fer-los, o sigui vaig començar l’endemà de reis jo a 

treballar, i el 17 feia els 13, oju, eh! Em va quedar clavat això.  

Ah, però encabat no us van assegurar fins els 14? Perquè… 

-Perquè no podien assegurar, però llavors no miraven això. I als 14, aquí està la 

d’allò, el juliol dels 14, em van assegurar, i encara tinc la cartilla.  

Ara és impensable això. 

-I tenia de metge el doctor Sant Joan, tots dos lo Ricardo i jo. Doctor Sant Joan que 

viu al carrer del Hospital. 

I el Ricardo també va començar igual que vostè? 

-Dos anys abans, el Ricardo i jo ens portàvem dos anys, ell enguany n’haguera fet 

82 quasi 83. Ell va començar abans, era el veterano, ell només serrava, ell no 

clavava puntes. Jo vaig entrar per treure les serradures, adreçar puntes i clavar, que 

clavavem amb un martell gravat, perquè no patini.  

Encara els tinc ara… 

-I jo clavava, posava les fustes i en un minut 28 puntes de 9-22, de 9-22 reblades a 

sota, eh, oju eh! Que el Pere sempre m’ho va dir, “Lo que fas tu…”, de veritat, tenia 

una delicadesa jo. I encara ara, a vegades, ho provo, agafo un grapat de puntes i 

me les sé posar una a una. I això m’ha quedat…! 

Però les puntes que pot trobar avui dia no són com les d’abans, no, no, les 

que trobes avui dia, cap pla, rodó, no té res a veure amb lo que feien abans. 

-I el martell ja saps tu, que eren gravats de sota perquè no patini.  

Els tinc, els tinc, els martells els tinc guardats, els petitets els tinc guardats 

amb orella i gravat del davant. 

-I més aviat treballàvem amb fusta verda perquè fos tou, tirant a verd. 

Perquè no s’esberlés. 

-Perquè si era massa seca...ahh, doncs treballàvem així, treballàvem així. I no era 

envàs perdut, sinó que era caixa, caixa, recuperable 
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-I jo a clavar puntes, bua... I no em vaig fer mai mal ni em vaig… 

Pessigar mai. 

-Ni tenia cap mostela ni res, eh. 

Alguna vegada potser et pessigaves, però… 

-Però tenia una mentalitat… 

Ja ho deia la Lola, germana del Pere, que aquest tenia més destresa clavant 

puntes que ningú. 

-Doncs si en un coster hi anaven 28 puntes, jo me’n posava 14 en un costat, clac, i 

14 després a l’altre clac clac clac clac, el caixó aquí a l’esquerra i el martell a la 

dreta. I les fustes clac, ben col·locades, dos travessers, però…(perfecte). 

 

-Després va muntar la serra l’Ollé, abans era del Duran, i després va ser l’Ollé. I em 

van enviar un munt de vegades ofertes per si volia anar a treballar amb ell, i no hi 

vaig anar mai. Perquè hi treballava l’Agustí. 

També feia caixes? 

-Si, l’Agustí. 

Tots fèieu lo mateix? 

-Però després s’hi va dedicar més a palets, al final. Al final va fer palets. Però tots 

fèiem lo mateix. I a Alcover hi havia el d’allò… 

El Prats. 

-El Prats. Pos aquells em van venir a veure i em feien una oferta per anar treballar 

amb ells i mai vaig marxar de la serra, mai, mai. 

El Pep Ollé. 

-I mira que el, lo d’això m’ho deia, l’Agustí “Baixa, home, baixa, que allí xalaràs!”, dic 

“No, no em moc.”  

Perquè es feia per colles això. 

-Fèiem una hora per dinar eh, a la una plegàvem i a les dues tornàvem. Bueno, jo 

vivia, passava per davant del cementiri i ja hi era. Fèiem sempre una hora per dinar, 

sempre. 

I el diumenge, fèiem hores extres per a mi que es pagaven, no ho sé, la mare em 

deia té 5 pessetes, te les has guanyat tu, te les quedes tu per anar al cine i tot això. 

Diumenge al dematí? 
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-Oju, eh! El diumenge, després de treballar tota la setmana, el diumenge al dematí 

anar a fer hores. 

I dissabte fèieu dematí i tarda? 

-Sí, sí, 48 hores, després van sortir 45, després van sortir 40 i bueno, després es va 

anar reduint. Però jo vaig fer 48 hores sempre, bueno sempre, fins que… 

De dilluns a dissabte i podies anar a fer hores extres el diumenge al dematí.  

-El diumenge al dematí. Oh clar, i ho fèiem. 

Déu n’hi do. 

-Oh, no hi havia res més abans tampoc, eh. 

Va començar l’any cinquanta…-dos... 

-Dos, dos. 

I va plegar? 

-Vaig plegar, bueno, de la serra vaig plegar quan me vaig casar l’any 71, llavors em 

van fer una oferta a químiques, apart de millor, estava cansat de la serra, de tants 

anys i vaig canviar, fins que em vaig jubilar, 

I allà a les Eres també clavaveu a mà encara? 

-No, allà fèiem envàs perdut, envàs perdut i ja hi havia una màquina que passaven 

allí la cinta i hi havien tres “clac, clac, clac” anava clavant. Tot era envàs perdut.  

Però ho fèieu amb “alambre”, amb filferro? 

Sí, sí, sí, sí, tot era d’allò. Allí l’únic que fèiem era encolar, pel Capdevila de, de… 

Sí, sí, la caixa plegable aquella. 

-Bueno, pos allí ho passàvem imprimit amb unes d’allò de tinta, les fustes amples. 

Però tot lo demés era grapat, tot, tot, allà amb punta res ja, tot grapat. Això allà baix 

ja, al camí de les Eres eh. I allí doncs bueno, als anys 71, quan em vaig casar, em 

van fer una oferta i vaig plegar. 

Però aquí dalt no fèieu res de grapa? 

-No, no, no, tot era punta a punta aquí dalt, grapa res, no existia. 

Sol va ser quan va canviar cap allà… 

-Sí, sí, sí, quan va canviar allà baix. 

Allí baix el pare també clavava punta, perquè tenia la colla del Cortès, i 

aqueixos que feien música amb el martell quan clavaven, picaven de diferents 

formes i mira ara claven dinous, ara claven “testers” de vint-i-ús. 
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-El 9,22 apuntaves una vegada i un cop tot, una vegada i un cop, una vegada i un 

cop, no, no, no. És que sinó no hi havia temps. Només apuntaves, “clac, pom, pam”, 

“pom, pam”, començaves a la dreta, “ta, ta, ta…” 

 

-Després fèiem amb el Pere, ara que me’n recordo, caixes de sabó per l’alcalde de 

sabó per l’alcalde de Reus, el d’allò… 

El Tella? 

-No, no.. 

Naltros n’havíem fet pel Tella. 

-Bertran, va ser un alcalde, caixes de sabó, i “Avui trencarem pel Bertran” deia. I era 

fusta tot tapat. 

Sí, sí, sí, caixa cega, caixa tapada. 

-I era una fusta així eh. D’un centímetro i algo eh, caixes de sabó, fèiem això també 

un dia a la setmana. 

Eren productes que ara ja no hi són… 

Un dia a la setmana, era per tacos de sabó així eh. Pel Bertran, era alcalde, va ser 

alcalde, ja, bueno....ara me’n recordo d’aquest. 

A la muralla quanta gent éreu?  

-Allí a la serra érem el Ricardo i jo només, i al costat, a la casa de dalt, que era 

d’aquell del d’allò, jo treballaven tres o quatre dones, sempre dones, de nois no en 

van vindre a treballar més. 

Els primers de treballar van ser el Ricardo i vostè. 

-El Ricardo i després jo. I quan van començar ton pare i el Pere, llavors van agafar 

el Ricardo i llavors a mi. Després, aquí baix, si que va vindre l’Aleix Fustus, va vindre 

el Ramón, son germà del Jordi Girona… Aqueixos van vindre com d’allò, i el 

Chávez, tots aqueixos van venir com aprenents, que jo ja era més veterano, entens, 

jo aquí baix serrava i allí no vaig serrar mai. 

Però aquí dalt a la muralla? El Pere, el pare, vostè, Ricardo, i la Montserrat ja 

venia també? 

-La Montserrat sí, i després va venir sa mare, i després dues dones de guàrdia 

civils. 

Déu n’hi do, encara. 
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-Sí, sí, i allà baix ja va vindre la que era novia, després va ser la dona de l’Antonio, 

la Barberà. 

La Montserrat. 

-Ella va vindre també a treballar allí, i també va vindre una filla del Fonedo, la que 

està casada amb el Joan Roig, amb el Josep Roig. Clar, al ser allí, el Fonedo era al 

costat, i també va vindre a treballar. Però sempre dones, d’homens no en va venir 

cap més 

A la muralla, no hi va treballar l’Eugeni de la Neus del Masip, l’Eugenio? 

-L’Eugenio, l’Eugenio, si també va vindre, també va vindre, no me’n recordava veus 

de l’Eugenio, l’Eugenio sí, també va vindre, també per anar un rato. Però ell li 

agradava el tractor… 

Però on era, aquí a la muralla  o a les Eres? 

-No, no, aquí a la muralla també l’Eugenio. Però l’Eugenio va ser poc temps, no li 

agradava, més s’estimava anar al tros amb el tractor, i no va durar gaire. Veus 

d’aquest no se’n recordava de l’Eugenio. 

I el pare devia marxar d’allà...si es va casar el 55… 

-No, no quan se va casar encara treballava allà, potser va durar un any o no massa. 

55, 56, 57. També perquè l’àvia Maria diu què se’n recorda que li baixava 

l’esmorzar… 

-Sí, quan era solter els hi pujava la Carme, però després casats li baixava ella. Que 

era quan paraven la serra i jo treia les serradures.  

Abans no es portava mascarilla ni res per la pols, això ni pensar-hi, i ara surt tot, 

perquè jo tinc problemes de bronquis i tot això, però bueno. 

I hores, i hores allí… 

-Al tanto la pols. 

Qui portava els troncs? 

-De Cornudella, se’ls portava un tal Rosendo, i d’Alcover el Pep de la Gorra, i 

després d’aquí dalt el Pere Camafort, son sogre d’aquí del Mas de Flassada, també 

en baixaven. 

Els Antonatxo. 
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-Els Antonatxo, aqueixos tres són els que servien la fusta, i me’n recordo que 

sempre els hi deien “Que no hi hagi teia, que no hi hagi teia!”, sabien de quina 

partida era i deien d’aquí no la vull, perquè hi ha teia, saps què és teia? 

Si, allò que fem servir per encendre, que crema i fa un fum negre, i no anava 

bé i ni per clavar, ni per serrar. 

- A dintre el pi tota la circumferència que és vermella i llavors quan la serres, allò es 

trenca. I sec era dur eh, sec no clavaves cap punta eh. I aquí el Pep de la Gorra, 

me’n recordo que ton pare i el Pere li deien “D’on és aquesta partida de fusta que 

m’has de portar?”. Perquè passaven i feien oferta de fusta, passaven ells com a 

viatjants eh, “Mira que tinc una partida, que l’hem tallat aquí dalt amb lluna tal i 

qual…”, “D’on és?” ja sabien les partides que són teioses, això és curiós, eh. 

 

-I si portaven un viatge i hi havia teia, li deien que “No cal que me’n portis cap més”, 

no, no anava així eh, hi havia més oferta que demanda. 

El pare els hi apartava, “Tot això, tant i descomptem” si ho fèiem cúbic o ho 

fèiem a pes. I també que hi hagués metralla, un altre… 

-De la guerra metralla, oju si ho agafava la serra ja ho saps tu...i ja està, metralla, 

au. 

Serres fotudes, i ara aquest tros si ara l’altre tros no, i serres fetes malbé i amb 

perill de prendre mal, perquè tant te podia petar la serra quan agafaves 

metralla. 

-Et podia petar a les mans, i no teniem protecció de res, guants ni res. 

Doncs, el Pep de la Gorra, els Antonatxos, i aquest Rosendo de Cornudella… 

-El Rosendo era transportista, tenia un camió que era 7777. I després hi va haver 

dos germans que no sé si us ho vaig dir, que un era molt religiós i l’altre molt 

renegaire. 

Sí, sí, d’on? 

-Eren dos germans com a rossos, també de Cornudella. I un era de missa, i l’altre 

“Me cago en Déu, me cago en Cristo.” totalment diferents, bones persones però 

m’ho deien, “És que són diferents.” i aqueixos feien de transportistes. Però no me’n 

recordo de qui era l’amo, era un senyor alt, molt alt i prim. 

Però aquestos baixaven de Cornudella? 
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Sí, sí, aqueixos se portaven pins de Cornudella 

Eren transportistes només? 

Ells només feien la feina de portar els pins a la serra i prou. Anaven a carregar al 

bosc, que abans arrastraven d’un en un amb un animal i després els posaven, 

clavaven un clavinyol, que li deiem, que alguna vegada algun s’hi havia quedat i te 

l’agafava la serra, i teniem tots los d’allò...Sí, era un ganxo clavat al cap gros, i 

llavors era un ganxo així, llavors s’hi lligava la cadena, estirava l’animal i estiraven 

un a un. I algun clavinyol, que li dèiem clavinyol se li havia quedat, trencat dins, i la 

serra te l’agafava, i llavors tots los mals…perquè és clar. 

Com descarregaven aquí? Amb què baixaven, amb carro o amb…? 

-No, no, aquí baixaven amb camió, allavors baixaven la barana i hi havia dos pals, 

llavors posaven un pi, i un altre pi. 

Travessats. 

-Treien els pals i “brrrrum” rodolaven tots, abocaven. 

I l’Antonatxo no baixaven amb carros? 

-L’Antonatxo amb carros, baixaven d’aquí dalt amb carros, però els altres ja 

baixaven amb camió.  

De Mas de Galofre, de l’Albiol… 

Sí, sí, baixaven amb carros. I al costat hi havia l’Agustí, l’Agustí aquell baixava 

feixos de pi als pastissers, l’Agustí, aquell famós Agustí. 

També ens ho va dir el Pere Antonatxo, que tenien un carro que baixava tants 

quilos com el camió de no sé qui.  

-Oh, i un carro tres o quatre animals, tres o quatre rucs davant eh, perquè lo matxo 

només aguantava el pes del carro, però el que estiraven són los rucs. 

 

-I després també van baixar pins dels Plans de Maydeu, dels Maydeus, aquells 

també tenien una extensió de boscos tremendo. I els Antonatxo també van tallar 

boscos del Maydeu. 

 

El Pere Cossossants també en baixava? 

-Tot això ja era més cap aquí. Pere Vallverdú d’apellido, el Manco. 

Anant tallant el bosc li va petar… 
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-Sí, una bomba o no sé què, i li va… 

Va escapçar la mà. 

-Una bomba de la guerra, si perquè abans als boscos, segons quin puesto s’havia 

d’anar al tanto, encara ara en troben alguna, però bueno. 

 

-Ja et vaig explicar també que els anys de la restricció d’elèctra… 

Tancaven...com funcionava això, de dia no hi havia elèctra. 

-No. 

I què fèieu, treballaveu de nit? 

-Sí. A les 8 del vespre venia l'electra, la donaven, Fecsa no, o qui fos, no n’hi havia 

en tot lo poble. Llavors què passava? Anàvem a treballar uns a la nit a serrar fustes, 

perquè l’endemà les dones poguessin clavar. 

Avançar feina. 

-A les fosques, perquè al dematí a les 8 apagaven els llums. Hi havia unes 

restriccions tremendes eh, al temps de les premses d’oli, també es trobaven igual. I 

això va ser en tot l’hivern, va ser al febrer, que fotia un fred que pelava a la nit. I 

anàvem a la nit a serrar, a adelantar gènero, perquè l’endemà les dones poguessin 

clavar, era així. 

De nit serràveu i de dematí clavaveu. 

-I llavors al dematí dormíem unes quantes hores, i anàvem encara un rato a la tarda, 

després anàvem a sopar, treballar i després dormir. I portàvem una mica entrepà 

per mitjanit, i que no t’adormissis. 

Va durar temps això? 

-Va durar dos o tres mesos, lo de les restriccions. 

Jo això també m’ho va explicar el pare. 

-Sí, sí, però fa anys eh, buf, no me’n recordo, molts, molts…. 

I l’any 56, va fer una glaçada tremenda el dia de la Candelera, que va matar tots els 

garrofers, tots els olivers que estaven espurgats i els que no estaven espurgats els 

va deixar tocats. I treballàvem allí, i vam quedar amb les mans així i el Pere i el Pep 

se van dir “Pleguem, no podem treballar.”. 

El pare tenia panellons, al pare li sortien panellons. 
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-Ui! Mira, a cada junta un panellons, no n’he tingut mai més, sabañones que diuen, 

del fred eh, mai més, i als peus, a tot arreu, les orelles, buff, no te les podien tocar. 

Vull dir que de jovenet n’he passat eh. 

 

-Cobràvem per setmanes, si per Nadal te pagaven una setmana, no ara que és un 

mes te paguen un mes, tu ja ho saps.  

Sí. 

-Però vull dir, abans era per setmanes, cobraven per setmanes. I era així. 

No sé per què ho feien aixó? Perquè potser no hi havia tant de caler i es 

necessitava més caler… 

-No n’hi havia de caler, no, no n’hi havia. 

S’anava més al dia. 

-No n’hi havia.... 

De quins clients se’n recorda?  

-De clients només me’n recordo jo del Capdevila de Lleida, del Bertran, caixes de 

sabó de Reus, eren caixes de sabó. 

Però això ja era a les Eres. 

-No, no, no, a dalt, a dalt, no, a les Eres no, aqueixos dos a dalt. I no sé que 

treballéssim per ningú més. Perquè aqueixes caixes que fèiem així, venien uns 

transports d’Alzira, que es deien Transports B. Rosell, d’Alzira, que quan anaven al 

Born a descarregar, de tornada, venien a carregar caixes i les prenien cap Alzira, a 

la província de València. 

Omplien i pujaven. 

-Eren uns camions amb unes caixes grogues i marrons, sempre m’ha quedat això, 

Transports B. Rosell. I venint del Born venien a carregar, que ja quedàvem per 

telèfon, perquè abans no hi havia telèfon. Havíem d’anar a la fonda, a l’ajuntament a 

demanar… 

Conferència, “Truca’m a la tarda que…”. 

-El Pere se’n feia un fart d’anar-hi, o ton pare, que no sé que anaven a telefonar per 

això, per allò. Sí, sí, abans era així, no hi havia telèfon, no hi havia res. 

I de caixa de fruita no en fèieu més aquí dalt? 

-No, només fèiem aquests tipus. 
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Aquestos dos tipos… 

-Aquests tipus, sí, ja hi havien els motllos, hi havia un banc llarg de fusta i hi havia 

els tres motllos, costats, “tester”, culs i tapes. 

Qui us portava les puntes? 

-Home, em sembla que telefonaven a Reus, a la ferreteria Casals, o… 

Pot ser. 

-I portaven un paquet així de cartró o de paper, de mig quilo, d’1 kg, punta de 9-22, 

havien de ser de 9-22. I al cul de la caixa em penso que ja eren una mica més 

llargues. 

I no ficàveu també una grapa?  

-No, de grapa aquí dalt no. 

Al cul o així, una grapa a mà. 

 -Aquí dalt no servir mai amb lo martell de grapa. 

No, no, però a mà, se clavava a mà, com si fos una punta. Era una grapa que 

es ficava al cul de la caixa, al cul de la caixa hi grapaven, o a dalt, a la tapeta, 

entre tapeta i cantonera. 

-No, com que la caixa eren 4 cantoneres, doncs clavàvem aquí, una aquí, una aquí, 

una aquí i ja està. I al mig, doncs bueno, com que la fusta era doble… 

El què portaven els fondos, que portaven dos travessers, després al fondo, 

portaven a sota hi clavaven una grapa, que em deia el pare que aquella grapa 

l’havia inventat l’avi Anton… 

-Osti, doncs jo això de la grapa… 

I se li va quedar la patent o li va prendre la patent el Vila Berenguer. 

-Osti…Aquí dalt de maquinària molt poca, després, allà baix, ja va començar més 

maquinària, més moderna… 

Doncs jo no ho vaig veure, si a cas havia de ser després. 

O abans hi ho va treure… 

O ho va treure, perquè mira que jo me’n recordo, me’n recordaria. 

 

-I quan havíem de trencar, ens ajudava el Joan de la Pura, d’allí al davant, ajudar a 

traginar els pins, i més tard va venir el Joan Mixetes. 

El Joanet. 
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-Més tard, ell va venir també allí a la serra. 

I després va  treballar amb el pare em sembla, una temporada. 

-Sí, sí, sí, Joan Mixetes també. Però Joan de la Pura, Joan de l’Hort de la Pura, 

quan convenia trencar, perquè esclar, allí érem pocs, ton pare o son germà estava a 

la serra i nosaltres havíem de traginar els pins, i els traginàvem al coll. Després ja 

van inventar un carretó amb dues rodes a dalt, però com què la serra no estava 

encarada de cara al carrer, si era molt llarg, l’havíem de tallar abans. Abans amb el 

xurrac, amb el xurrac eh. Sí, sí, amb un xurrac ample d’aquells així, sí, sí.  

I es deixava la fusta allí fora a la muralla, arrambada allà...i au. 

-Damunt del Fiot hi havia una d’allò de pienso, feien pienso, doncs a sota, hi havia la 

torre, però hi havia un d’allò cap dalt, i allí també estava ple de pins. Arribaven fins 

aquí al cantó d’anar allà l’hort del planter els pins,eh. Tota la muralla de l’hort de la 

Pura fins baix.  

Ostres… 

-Sí, sí, sí...Seleccionàvem uns més secs altres més verds i aquí que feia una 

muntanya així, estava ple de pins, i posàvem dos pilars a baix perquè no baixessin 

mai cap al carrer. 

 

-Després a la muralla hi va haver un problema que l’Amat que era més amunt, va 

muntar una premsa amb el Sales de Vilallonga per xafar vi, per fer vi del raïm. I 

llavorens què passava? Que al temps del vi, com ara, hi havia una cua de carros 

que pujaven per anar a descarregar, i ens tapaven tot lo nostro per poder entrar 

pins, i ho havíem de fer al vespre quan ja no hi haguessin d’allò a entrar pins a 

trencar. L’Amat, son pare de l’Amat d’ara, el Sales de Vilallonga van muntar una 

premsa. Que és on hi ha ara lo...l’Agustí Isern. 

 

-N’hi cabien, n’hi cabien de pins. I a la nit, quan feia fred, al damunt estaven blancs 

eh, al dematí, eren freds eh!  

Serràveu en verd o serrèveu en sec també? Deixàveu secar alguns o no? 

- No, més aviat una mica verd, procuràvem que fos una mica verd per poguer 

treballar. 

Que n’hi baixàveu a l’estació? 
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-Carregàvem vagons, que abans a l’estació hi havia tres vies, i la que tocava a baix 

era per càrrega i descàrrega de ciment o del que fos. I ells demanaven un vagó, 

demanaven, i el vagó te’l deixaven allí. I llavors amb no sé qui, no me’n recordo quin 

transportista ho feia, amb camió, anaven per baix, pel darrera i les caixes aquestes 

les carregàvem totes dintre un vagó. Però això només era de tant en tant, eh, no era 

sempre. Allà el que venia més era el Transports B. Rosell d’Alzira 

Ho prenia aquest per avall, era el client habitual. 

I després quan ja érem a baix vam fer molt per la Cooperativa de Bítem d’Amposta, 

d’allà baix, allò era envàs perdut, allò era tot grapat. Però aquestes d’aquí era per 

això. 

I el Passeig, el Passeig era alt, i a baix era fondo allò de l’Antonet Segur i tot allò. No 

era un passeig pla, era un passeig amb els arbres dalt i a baix les cases fondes. Els 

camions anaven així eh, i carregats de caixes així (ballaven). 

 

-Potser ho transportava cap a l’Estació un que es deia Álvaro Fran, un que es deia 

Fran, tenia un camionet això petit de 5000kg només. Fran va viure allí baix a la 

Torre de Baró, allí baix al costat dels Baró, allí. Fran, no era d’aquí la Selva. 

El Fran, sí, home sí, que parlava que era de Lleida o de per aquí dalt o d’un lloc 

així. 

-Aquest feia transport, Álvaro Fran se deia. 

Álvaro es deia? 

-Potser no Álvaro. Es deia Fran segur. 

Fran sí, home, el Fran de tota la… 

-Potser no era Álvaro. 

I no vivia davant de l’Agrària també, no havia viscut allí davant de l’Agrària? 

-Bueno, és allà on te dic jo de dalt al damunt de la casa d’exercicis, diem-ne del 

Sant Agustí. Al costat d’on hi ha ara la Tupina que és aquella botiga de roba, hi ha la 

Torre del Baró, doncs allí en aquelles cases d’allí. Allí hi vivia i allí tancava el camió, 

allí hi ha uns baixos grans, allí hi tancava el camió. Tenia un camionet eh, no era… 

No, no, no, l’últim, tenia un Pegaso més petit que el de l’Escapçat. 

-Sí, això, i aquest, ens feia el transport a l’estació, a carregar vagons. Sí, sí, osti, 

buh, ara m’estan sortint coses que… 
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El Fran ja jo tampoc no hi pensava en ell, el Paco Boles si que venia a carregar 

molt. 

-Osti el Fran...parlava així com de per amunt, de per allà a Lleida. 

Però no sé si era de Lleida o… 

-O de la banda de Tortosa. Però el que recordo que va treballar més per la serra va 

ser el Paco Boles, ja al final Paco Boles tremendo… 

Tenia un Barreiros antic, que jo no sé pas com el deixaven circular per la 

carretera a aquell Barreiros vermell, amb les baranes altes. 

-Ja, però abans...I el dia que feia vent, oju aquí, oju aquí a Hospitalet eh, perquè allò 

no era volum i no pesava, ja se la jugava eh, però és clar, hi havia d’anar. 

Era feina, sí. El Paco era d’aquí? 

-Sí, són Masdeus. 

També havia treballat, el Fran havia treballat també pel pare, havia fet viatges 

de caixes, el Paco n’havíem fet moltes cap baix, quan el Paco va jubilar-se o 

mig plegar, va ficar el Pep Escapçat. 

-També saps qui va venir a carregar, ara que me’n recordo, el Masdeu Guitert, son 

pare, tenia un germà que després va marxar cap allà a Vilafranca i tenia un camió. 

No sé com se deia, i aquest també va fer transport a la serra, el germà de son pare 

del Guitert, Masdeu. Se deia... després va marxar i es va casar per allà a Vilafranca, 

però feia transport...el Llecu, li deiem Llecu, abans teniem renom, transports Llecu, 

no era Llecu, però li dèiem Llecu. Tenia un Dodge, un Dodge. 

No em sona… 

-Saps on vivia? A la Plaça de l’Ajuntament, allà on viu el Joan Milà, la primera casa 

al costat, a baix, allí vivia. 

A Ca la senyora Nieves? 

-La primera, al costat, la senyora Nieves no, que és aquella... la que hi ha al cantó, 

al costat de Cal Felip, abans d’entrar al carrer. 

Sí. 

-Pos aquella d’allí hi vivia aquell, lo Llecu, no me’n recordo com se deia, però era un 

germà de son pare del Guitert. 
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-Doncs ara me n’he recordat d’aquest, que va fer poca cosa perquè feia de recader 

també, em penso. Allò que anaven un dia a Barcelona a buscar ous o no sé què. 

També feien coses així abans. 

I aprofitant el viatge “He d’anar a Barcelona, que vols que prengui res?” 

-Sí, aquest també feia transport, poca cosa, però alguna vegada si convenia ho feia. 

Les ventes, eren sempre estables o hi havia temporades més altes que altres? 

-La campanya de l’enciam, que normalment és a l’hivern, era la campanya forta. A 

l’estiu afluixava més, perquè l’enciam trocadero que dèiem és d’hivern. Però això ja 

era més cap el final, ja potser ton pare ja no hi treballava, perquè abans no 

treballàvem amb envàs perdut. Llavors, la campanya era més bona a l’hivern, 

novembre, desembre, gener, febrer. Aqueixos eren els més forts, després ja 

afluixava, després ja havies de fer altres coses i afluixava, m’entens? 

Perquè feien la caixa de fruita amb enciam, per dir una cosa, i a fora temps 

fèieu, allò del sabó, si sortia alguna cosa… 

-De préssec, d’allò…Saps qui venia aquí a la serra? Els fusters venien a serrar. 

L’Encenall, venien a serrar fusta allí, el Jordi Girona quan se va plantar per ell, que 

treballava per l’Encenall, aqueixos, el Miquel Sans, el pare de la Roser Sans… 

Venien a la serra, que ells no tenien serra, a tallar fustes, llavors els feien de fusters, 

tallaven a mida i ho prenien. 

I el Durán ja hi devia ser allí baix també ja? 

-Sí, ja hi era, però el Durán aquí al poble no tenia...era apart doncs, així com la serra 

era la serra, era d’aquí, era del poble. Ells no… 

Era de fora. 

-El Durán, a la serra Durán, si posava un cartell allí que ho deia, Durán. 

Ah si? 

-A la paret blanca hi deia Durán, després ho van treure, quan s’ho va quedar l’Ollé 

-Però ja et dic naltros la serra, era la serra, era el poble, era tot aquí i era una cosa 

familiar.  

Éreu valtros, perquè és que no hi havia cap més. I les dones venien a 

buscar-vos serradures? 

-Les dones venien amb una senalleta de serradures, els hi cobràvem una pesseta i 

els hi posàvem en una senalleta. 
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Per què les volien les serradures? 

-Per casa, per escombrar, perquè regaven i després escombraven… 

Però hi havia estufes o fogonets també? 

-Sí, hi havia estufes, posaven una vara al mig i tot taponat de serradures, llavors 

treies la vara, ben taponat i quedava el forat i llavors posaves foc. 

Pel mig s’encenia. 

-Oh veus. 

L’avi Josep i el Pere feien el mateix, els dos serraven, o…? 

-Serrava més el Pere, el Josep era més allí a les caixes. 

També era més petit. 

-Sí, més jove. El Pere era el que serrava més, el Pere, el Josep si que el veia serrar, 

però no tant, no tantes vegades com el Pere. Ell més aviat estava allí a preparar les 

caixes de sabó, a distribuir-ho i tot això, el Josep. Això quan érem allà dalt. 

I llavors, papers i factures…? 

-Ui, això no ho crec, no t’ho puc dir, això no, perquè no... Naltros ni firmàvem nòmina 

ni res, te pagaven. El dissabte anàvem a cobrar, jo dissabte anava allà baix on 

vivien a cobrar, et donaven, per exemple, en aquell temps, no sé, bueno, vaig 

començar amb 5 pessetes. Després mira… 

Però ni paper ni res. 

No, no, no. 

La paraula és la paraula. 

-No, no, la paraula era una firma, la paraula era una firma. 

Sagrada. 

-Abans això, si tu deies si, era, era… 

Lo que deies. 

-Llavors, més cap al final, allí a baix,  ja hi havien préstecs, factures… 

 

-Però a dalt no, allà dalt tot era en negre, bueno en negre, no hi havia malícia de 

res. 

Això dels panellons, déu n’hi do. 

-Panellons tremendo eh, no podia fer així (doblegar els dits). Tot crostes, crostes eh, 

i les orelles, així, totes, totes, totes...I no n’he tingut mai més, i el Ricardo també en 
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tenia. És que a la serra, si estaves a la serra, l’aire et glaçava, tu ja ho saps, no 

portaves guants perquè no es podia treballar bé. És fotut, era fotut, treballar a la 

serra, era fotut, fotut eh. Jo hi vaig treballar de més gran. 

L’aparato de la serra que era, de paret o de peu? 

-Com vols dir? 

Estava enganxada a la paret, o era un aparato tot sencer. 

-Sí, era tot un moble al mig, no estava enganxat enlloc, hi havia per un costat i per 

l’altre costat. 

Com que n’hi han que s’enganxen al pilar de la paret… 

-No, no, no, no, no, estava al mig plantada, la cinta la posaves a dalt, baix, llavors 

estrenyies i ja està i vinga. 

 

-Després ja van inventar aquells currons… 

Per alimentar. 

-Aquells currons que posaves quan havies fet lo d’allò 

Carejat… 

-Els posaves allí, carejat i llavors el del darrera te’l donava, clic, clac, clic, 

clac…Feien els travessers. 

El vaivé, això és un vaivé. 

-Doncs amb això ja hi vaig treballar jo. 

Hi tenieu màquina d’esmolar allà, a la muralla? 

-Sí, la serra l’esmolava el Pere, el Pere era el que esmolava les serres. Anava allà, 

on teníem les serradures, dalt, que hi havia dues escales. Allí hi havia una rodona 

aquí, una altra rodona aquí, posava la cinta, cric, cric, la posava en marxa i 

marxava, i ella anava fent.  

I per donar camí? 

-També els hi donava camí, amb un trascador, que dèiem… 

Però ho feia a mà el camí? 

-Sí, a mà, era una barreta així… 

Ja, ja, ja, com una llima i tot de tallets. 

-Com una llima, clec, clec, i tu ja saps que una cap aquí, una cap allà. 
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Una cap aquí, una cap allà, una cap aquí, una cap allà...I feien una cap aquí, 

una cap allà, una recta, una cap aquí, una cap allà, una recta. Depenent de la 

fusta que serraves. 

-Sí, sí, així es feia, sí. I les serres, la posava en marxa per esmolar i marxava. I ella 

sola anava donant lo tomb. 

I amb el soroll que feia quan esmolava, ja sabia si hi havia alguna dent que 

s’enganxava o esmolava massa fort, corrents cap allà i això amb la serracinta 

en marxa, hi ho sentia. 

-Saps on portàvem a soldar les serres quan se trencaven? Damunt dels ploms.  

Al costat dels radiadors aquell. 

-Allí portàvem les serres a soldar, osti, encara hi era quan d’allò tu? 

Jo me’n recordo anar-hi allí a portar les serres amb el pare, petit, amb el 2CV… 

-Uh, ah, allí allí ho portàvem. 

Osti com se deia aquell dels radiadors? 

-Jo el nom no ho sé, perquè jo ja no d’allò, però les portàvem allí, quan se 

trencaven. Que en teníem sempre 4 o 5 de cintes, és clar. 

Masses no, perquè també eren un capital. 

-No. Després quan ja el Pere ho va posar aquí baix, hi havia dues màquines eh. Una 

només era per trencar i fer d’allò, i l’altre sempre… 

Una per obrir fulla i l’altre per carejar… 

-Aquí ho va fer diferent, però allà dalt només era una sola per tot, per tot. 

I l’aparato ja hi era quan vostè va començar? 

-Sí, sí, sí, la serra ja hi era, ja estava muntat allà dalt ja, jo ja ho vaig trobar tot 

muntat. Que a mi ja em van dir que la meva feina era a l’hora d’esmorzar buidar el 

clot de la serra, i després adreçar puntes i clavar. 

Que era gran el clot? 

-Bueno, potser tenia 2m de diàmetro, per 1,5m de fondo, i havia de baixar a baix 

amb una senalla faneca a dalt i llavors quan tenia la senalla faneca, que era gran 

així, anava a abocar a dalt i a tornar a baixar. Mentre ells dos esmorzaven, mentre 

ells dos esmorzaven, perquè, és clar, llavors paraven la serra. 
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I amb una fusta, quan havies d’estirar enrere, perquè no toques la mà al d’allò, feies 

així. Perquè sinó pujava a dalt, eh. I llavors la tiraves cap aquí la serradura, perquè, 

és clar, la serradura anava pujant, però no quedava aquí, si era verda, no corria. 

No, quedava pesada. 

-Llavors què havies de fer? Amb una fusta fent així i la tiraves cap enrere, treies una 

fusta perquè a sota hi havien varies fuste, i ja està. Bueno, ja ho saps això, això no 

ha canviat, no? 

Ho tinc igual. 

Els volants no devien estar abans tapats, no? 

-Què va! Tot a l’aire lliure, a baix hi teníem una porta de fusta, vam fer una porta de 

fusta i clac, i ja està. 

I per engegar la serra, clac, una marxa, i l’altra. 

I la segona. Què era, allò de… 

-Sí, era un d’allò així, com un puny, posàvem primera, quan ja anava clac, segona. 

Llavors ja podies serrar. 

I quan paraves, crec, crec. 

-Sí, sí, ho paraves tot, tot alhora, i s’anava parant, però tardava un rato abans no es 

parés. I havies d’anar al tanto o posar-hi les mans, perquè encara anava. 

I no vegis l’instal·lació dels fils d’electra… 

-Bueno això...No hi havia cap inspector de res, res. 

-Aquí a la Selva, abans anaven amb gasogen, jo ho vaig sentir explicar. I saps qui 

era, per mediació d’arreglar el gasogen de Reus, l’Emilio Aznar, que té 92 anys, va 

venir a Reus a muntar el gasogen i va conèixer la novia. Gasogen era una tobera 

així de foc, i feia corrent. 

Feia vapor i feia de central tèrmica. 

-I feia anar la màquina. Això jo no ho he vist, però m’ho van explicar el Pere i ton 

pare, que abans havien començat amb gasogen. I l’Emilio Aznar, va pujar amb una 

empresa a muntar-ho, va conèixer la novia i es va casar aquí. 

Doncs, ara me’n recordo que van muntar un gasogen, jo ho vaig sentir dir, jo no ho 

vaig veure. Abans, es veu que potser no havien demanat electra o potser encara no 

n’hi havia allí i van fer anar la serra amb això. 

Perquè quan van pujar d’allí baix, van muntar-ho tot de nou aquí a la muralla. 
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-O potser no tenien electra, no hi havia corrent, eren uns baixos…I això havia de ser 

abans que jo hi anés a treballar eh, o sigui que....jo no ho vaig veure, ja hi havia 

corrent, ja hi havia electra quan hi vaig anar. 

Amb quins problemes en general us podieu trobar llavors? 

-De convivència no, allí érem tots una familia, érem gent bé. 

Eren colles. 

-Les dones dels civils que venien, havies d’anar al tanto, perquè eren dones dels 

guàrdies civils i no podies fer gaire cosa. Un guàrdia que es deia Rogelio, un famós 

guàrdia civil que tothom el coneix per Rogelio, venia la seva dona, un altre que era 

brigada o sargent i també venia la seva dona.  

Però els anaven canviant bastant sovint, no? 

-Els anaven canviant, sí, sí, sí, cada 3 o 4 anys los canviaven. 

No hi eren sempre els mateixos. 

-Sí, sí, els anaven canviant. 

Llavors més tard va arribar un punt en què totes les serres ens quedàvem 

enrere amb lo de les caixes, i ens vam haver de posar amb lo dels palets. El 

Pep Ollé, crec, que els primers palets que va fer van ser pel moll de Tarragona 

i naltros, els primers, els vam compartir amb el Pep als de la Cooperativa.  

Amb el pare també alguna temporada vam deixar de fer la caixa de pollastre, 

de fruita molt poquet,... 

-Aquí a baix encara, a l’estació? 

Sí,sí. Caixa de pollastre molta, de conill, i de peix. Doncs anar traient-s’ho del 

damunt i anar agafant el palet i passar al palet. 

-Aquí dalt, una vegada, vam fer caixes per perdius, per Villanueva de la Serena, em 

penso que és a Badajoz, això allí dalt, no aquí baix. I venia un camió d’aquests que 

anava al Born i de tornada venia a carregar i les prenien cap allà, a Villanueva de la 

Serena. 

Se’n gastava molta de caixa abans al Born, molta se’n gastava. 

-Oh, bueno, no existia el plàstic. 
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Joan Rabascall Isern, 90 anys                                                                 14-12-2019 

De què se’n recorda quan hi havia la serra a Ca l’Ignasi? 

-Lo més vell, lo més antic se deia Antonio, lo que tenia la moto, doncs. 

Exacte, sí, senyor. L’avi. 

-L’avi, ell va caure me’n recordo i va anar...que en aquell temps t’enguixaven i pobre 

home anava així, saps. I això, això et queda, de petitet te queda. Era un paio, ostia, 

molt ben fet aquell home. 

Però era aquí baix? 

-Sí, sí, sí, amb la moto, i això i quan va prendre mal me’n recordo que era allí. 

Escolta, ell anava per allí la serra tot tibat d’aquella manera, jo llavors tenia… no ho 

sé, 6, 7 o 8 anys. 

I aquí davant de l’Agrària hi havia vist fusta vosté també? Apilada?  

-De fusta? Sí, home, i tant, i tant. 

Però al taller de l’Ignasi o davant a la Defensa? 

-Jo em penso que era a Ca l’Ignasi. Jo de la fusta si que me’n recordo. 

A mi m’havien dit que fins i tot havien vist fusta al davant de l’Agrària. 

-Sí, quan descarregaven... Com llavors baixaven amb carros, la fusta, 

descarregaven. Ui, a la banda d’aquí, quantes vegades era, al davant. 

Al davant del Muntas. 

-Sí, sí. Això mateix. 

Com que també ho deixaven a la muralla, a la paret de l’hort de la Pura. 

-Ui, a la muralla estava plena, plena. Els Antonatxo que deien, això sí que me’n 

recordo, home, això ja no fa tants anys, prou, prou. 

 

-I me’n recordo, inclús, el so, de la serra, quan serraven, com que en aquell temps 

eres un brivall, a lo millor anaves a veure allí com tallaven fusta. I havia la serra allí, 

allò amb aquell d’allò que rodava. 

Allà damunt del Passatge? 

-No, aquí baix lo veia. Aquí baix, aquí baix. 
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Amb ells que ja serraven? 

-Sí, sí. L’avi que anava amb la moto. 

Després ja es van posar a la muralla. 

-Sí, sí, coi, feien caixes i allò, feixos d’aquells, d’això sí que me’n recordo. 

 

-Jo, per a mi, era abans de la guerra, havia de ser, sí home sí. Perquè dels 7 te’n 

recordes eh. Osti si me’n recordo. 

Quina moto tenia? 

-Una BSA. Això sí que me’n recordo, una BSA. No n’hi havia cap més al poble de 

BSA, i és clar, quan veies una moto, amb 8 anys doncs… 

La mare també se’n recorda que diu que anava així. 

-Sí, ostres, com si el veies, allí al carrer, pobre perquè tot enguixat eh. Anava així, 

ostia, això sí que ho vec. Era un tiparraco. 

No era massa gran, però diu que tenia xassís. 

-Era xassís, ostia, era quadrat, era...es veia un doncs home reforçat. D’alt potser no, 

però així, sí que me’n recordo. 
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Annex B.  Documents 

Registre de defuncions (Josep Prats Roig), 1910, Barcelona  
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Índex de naixements (Dolores Prats Gatell), 1913, Barcelona  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          117 



 

Índex de matrimonis (Anton Prats i Dolores Gatell), 1912,         

Barcelona  
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Registre de matrimonis (Anton Prats i Dolores Gatell), 1913,         

Barcelona 
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Certificat de matrimoni Prats-Gatell, 1912, Barcelona 

Registre Civil de Barcelona, secció 2ª [matrimonis], tomo 28 (7), foli 358, al marge:              

«N.º 45. Antonio Prats Sans con Dolores Gatell Domingo.» 

En la ciudad de Barcelona á once de Febrero de mil novecientos doce. El Sr. D.                

Juan Clavera Vilar Juez municipal del distrito de la 

Barceloneta asistido de D. Francisco Fustero Fustero Secretario Suplente procede á           

inscribir el matrimonio á que se refiere el acta que literalmente dice así: == En la                

ciudad de Barcelona á once de Febrero de mil novecientos doce; hallándome yo el              

infrascrito D. José Creus Caballé en la Iglesia parroquial de Sta. Maria del Pueblo 

Nuevo á donde me trasladé como Delegado nombrado por el Sr. Juez municipal del              

Distrito de la Barceloneta para asistir en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 77               

del Código Civil á la celebración del matrimonio convenido entre D. Antonio Prats y              

D.ª Dolores Gatell y en virtud de orden del propio Sr. Juez declaro: == Que á las                 

diez de este día y á mi presencia ha procedido D. Melchor Escudero vicario de la                

referida Iglesia á unir en matrimonio canónico á los referidos D. Antonio Prats Sans,              

de edad de treinta y un años, de estado soltero, natural de S. Gervasio de Casolas,                

jornalero, domiciliado en esta ciudad, calle Ferrocarril, ocho, tienda, hijo legítimo de            

D. José y de D.ª Bárbara, ésta viviente, naturales de la Selva del Campo, y á D.ª                 

Dolores Gatell Domingo, de edad veinte y siete años, soltera, natural de La Selva              

del Campo, y vecina de esta ciudad, calle de Ferrocarril, ocho, hija legítima de D.               

Pedro, y de D.ª Dolores, vivientes, naturales de La Selva del Campo, habiendo             

asistido además á dicho acto como testigos D. Antonio Vergés Corbella y D.             

Pascual Zaragoza Moles, ambos mayores de edad y de esta vecindad. == Y para              

que conste levanto la presente acta de inscripción del expresado matrimonio la cual             

será transcrita en la Sección de matrimonios del Registro Civil del Juzgado            

municipal á los efectos del artículo 77 del Código Civil, firmándola conmigo después             

de enterados de su contenido los contrayentes y testigos == José Creus == Antonio              

Prats == Dolores Gatell == Antonio Vergés == Pascual Zaragoza Moles. 

El acta transcrita queda archivada en este Registro Civil en el legajo número veinte              

y cinco de la sección de matrimonios y firma dicho Sr. Juez de que certifico. 
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Padró d’habitants, 1915, Reus 

 

 

 

Padró d’habitants, 1920, Reus 
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Padró d’habitants, 1924, Reus 
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Adquisicions de maquinària 
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Mapa de les serradores de les 3 generacions 

1. Local davant de l’Agrària  

2. Local al Raval de Sant Pere  

3. Josep Prats, Passeig de l’estació 

4. S.D. Fusta, CB, Crta. accés la Selva  

5. S.D. Fusta, CB, Pol. ind. la Drecera  
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