PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

bluf (angl.) Acció de fer veure
que una cosa és molt més important, valuosa, etc., que no és.
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Els dos edificis que han quedat. El de l’esquerra s’ha reformat
i el de la dreta en queda la façana del primer cos.
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De l’impressionant instal·lació de COFASA solament en queda la xemeneia
i les estructures dels edificis de la part esquerra. En les seves acaballes
ens interessàrem perquè l’administració local ho adquirís per tal de
destinar-ho a equipaments per a la ciutat, sense èxit. El cost era uns cinc
cents milions de pessetes, perfectament assequible.
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ALGUNES CONSIDERACIONS
Si no tingués el convenciment que la meva actuació dins
l'empresa en què vaig passar tota la meva vida laboral,
diguem-ne oficial, -- ja que de treballar ho penso fer mentre
físicament i mentalment pugui -- es podia haver millorat, no
em prendria la molèstia d'escriure aquestes memòries, que,
per altra banda, no faran més que augmentar, no diré els
meus remordiments, perquè considero que la meva actuació
no va ser mai punible, però sí una mena de sentit de
culpabilitat, en considerar que podia haver fet molt més
perquè les coses anessin millor, o si més no, que no
acabessin tan malament.
Es pot dir que una vegada passat tot és molt fàcil veure-hi els
desencerts. Però estic segur que si hagués tingut més
ambició personal m'hauria involucrat més en la direcció de
l'empresa. Si hagués lluitat més per tal d'imposar, o més ben
dit, procurar que les meves idees o forma de veure les coses
prosperessin, ben segur que no hauríem tingut un final tan
vergonyós i ara no en tindria tanta recança.
Hi ha un moment que vertaderament em sento molt culpable
de la meva decisió: quan el gerent que havia format part
destacada del "triumvirat" i que en aquells moments era
president del Consell d'Administració, va dimitir a causa de
les pressions a què era sotmès per altres consellers, jo vaig
dir, no massa convençut i sense temps per a reflexionar-hi :
- Com que ja fa molts anys que sóc conseller, crec que també
he de plegar .
Ningú no va dir ni piu. No vaig saber veure que això era el
que esperaven els que es pensaven que ells farien anar bé
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l'empresa. Es pensaven que la solució estava en fer canvis,
treure els vells amb els seu vicis i posar-hi gent nova. Gent
nova que va resultar ser sempre mediocre, com els que els
contractaren. Va ser una decisió precipitada, massa important
per haver-la pres sense pensar en les seves conseqüències.
Era tanta, i tan mal dissimulada, la satisfacció que això els va
proporcionar què, en poc temps, per reblar el clau,
convocaren una assemblea d'accionistes per tal de modificar
els estatuts perquè només poguessin ser consellers els
accionistes que no treballessin a l'empresa i, no s’adonaven
que d'aquesta manera es quedaven amb menys informació
per poder contrastar i, conseqüentment, poder prendre
decisions amb més possibilitat d'encert. Les decisions que es
prengueren durant l’última direcció foren nefastes, per
qualificar-les d’una manera benigna. Era lògic que aflorés la
animadversió que hi havia hagut sempre entre els accionistes
de fora i els de dins. Els de fora volien sentir-se més amos.
Quan l’empresa estava en els seus últims espaternecs, vaig
intentar fer un pla de viabilitat que em va obligar a procurarme més informació a nivell tècnic i d'organització de totes les
seccions; menys la comercial i administració en què no hi
hagués tingut accés. Em vaig adonar que havia perdut el
temps estant sempre tancat a la meva àrea, o més ben dit, a
l'àrea de la qual era responsable.
Si en el moment que vaig decidir la postura més còmoda,
plegant de conseller, no ho hagués fet i m'hagués proposat fer
aquell pla de viabilitat, ben segur que les coses haurien anat
d'una altra manera; però, es fa molt difícil pensar que s'hauria
acceptat, encara que, ben segur ja no hi érem a temps. En
descàrrec meu o de la meva consciència, puc pensar que no
se’m va ocórrer fer un pla de viabilitat, fou més tard que en
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haver-lo fet, amb la col·laboració del meu fill Narcís, penso
que era viable i que hagués estat molt millor que els que
posteriorment es feren per persones alienes a l'empresa i
molt poc professionals per ficar-se en un sector tan difícil i
alhora tan fàcil, ja que el gènere de punt està a l'abast de
tothom; una altra cosa és fer-ne grans produccions.
Penso, però, que el que es va iniciar amb l'empresa de
consulting Check, de Bilbao, l'any 1988, podia haver donat
bon resultat si no s'hagués frustrat a les primeres de canvi, o
millor dit, a la primera reunió dels responsables de l'empresa,
quan el senyor Clemente Sánchez, persona molt seriosa i
aparentment intel·ligent, que donava confiança, ens va
demanar una completa informació per escrit en el
corresponent qüestionari que ens lliurà, de les
responsabilitats de cadascun, dient que s'entrevistaria amb
tots individualment i que no tinguéssim cap objecció, fins i tot
de parlar malament de la gerència. Aquí va estar la seva gran
fallada: fer aquest comentari davant del mateix gerent. La
contractació d'aquesta empresa es va rebutjar per raons
econòmiques (?).
I ara em pregunto: moltes de les decisions que es prengueren
estant jo fora del Consell, s'haurien pres ? La idea de
modificar els estatuts impedint l'entrada al Consell dels
accionistes en nòmina a l'empresa, segur que no. No se sabrà
mai, però em resisteixo a creure que tot hagués anat de la
mateixa manera i amb el mateix final, i, en escriure això fa
que els meus, diguem-ne remordiments, pugin de to. Com a
responsable d'un dels sectors més importants de l'empresa,
podia haver aportat molta informació al Consell
d’Administració, tot i estar, com sempre havia dit, en una
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situació complicada: per sobre la gerència en el Consell i per
sota en el lloc de treball.
Vaig recolzar el primer gerent foraster perquè creia que en
ser per sobre de tots i net de qualsevol influència passada,
obraria amb equanimitat i intel·ligència, però em vaig
equivocar: no tenia talla, fins i tot física. Va resultar ser una
persona inestable que veia fantasmes arreu. No va servir per
a res que tot sovint jo li recomanés que no es fiqués en el
passat de les persones, que no volgués saber-ne res de les
lluites i fòbies de tots nosaltres i mai, mai, li vaig fer cap
comentari negatiu dels altres responsables de l’empresa. En
veure la seva trajectòria no em quedà més remei que
distanciar-me'n, mentre que ell ja havia caigut de ple en el
vici de la intriga, tan arrelat a la casa. No em vaig veure capaç
d'entrar en lluites soterrades i malaltisses.
Quan jo ja era fora del Consell, aquest gerent va ser substituït
pel que seria l'últim, que venia precedit per una fama
d'enterrador d'empreses. En aquests moments tan difícils, si
haguéssim trobat un gerent de vertadera talla ben segur que
no hauria acceptat el repte quan s'hagués assabentat de la
vertadera situació de l'empresa.
Encara ara, quan parlo amb algun accionista, no ens sabem
avenir del final de l'empresa. És vertaderament monstruós
que es vengués, es paguessin els treballadors i no es
donessin comptes detallats de res als accionistes i, més
sorprenent i incomprensible va ser encara que cap accionista
protestés. Amb tot això, si el resultat final hagués donat zero,
cosa totalment impossible, s'havien de donar comptes i
explicacions en una Assemblea General. La gran
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Coooooperación Fabril, com en deien els meus amics de
jove, tot fotent-se'n, va resultar ser un gran bluf.
El comptable deia sovint: “Nosaltres -- referint-se a la
potencialitat econòmica de l'empresa en els anys quaranta i
cinquanta -- podríem fer de banquers!” I ens ho crèiem. El
final de l'empresa va ser a conseqüència de com es va
"estructurar" durant aquests anys bons, ja que va prevaler
sempre per sobre de tothom, el criteri d'una sola persona,
criteri que no seguia a nivell personal, ja que, fins al final, tots
els ous varen estar dins el mateix cistell.
Si aquesta nefasta política hagués estat a conseqüència d’un
vertader consens, encara es podria admetre, però no va ser
així, hi havia opinions ben diferents sempre fetes en veu
baixa; eren temps de dictadures i tots sabem com funcionen.
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El 29-03-1943 comença la història ( la meva)
Tenia quinze anys quan em posaren a treballar en la mateixa
empresa que treballaven els meus pares. El normal era
començar als catorze, edat en què vaig acabar els estudis de
comerç, que era el màxim que en aquella època es podia fer
als Escolapis. Si els Escolapis haguessin fet el batxillerat no
crec que el meu pare m’hi hagués encaminat, en tot cas, no se
sabrà mai, ja que el que ell volia era estalviar-se diners i a mi
tampoc em seduïa estudiar, però hauria seguit si se m'hagués
imposat. Tot l'interès del meu pare en la meva formació era
que seguís la seva professió, la de mecànic amb
l'especialització de tècnic en gènere de punt. Als dotze anys,
a més, em matricularen a les classes nocturnes de l'Escola de
Belles Arts i Oficis. Vaig fer un curs de dibuix natural i quatre
de lineal, entre l'Escola i a casa del senyor Puigdemont,
professor de l’Escola.
Fou una molt bona formació, ja que el meu pare era
considerat com un dels millors tècnics en mecànica i gènere
de punt d'Olot, però sense cap titulació com jo mateix, cosa
que he trobat a faltar -- no per manca de coneixements -- en
moltes circumstàncies. Malauradament les persones,
d'entrada, solen valorar-se segons els títols que tenen, a no
ser que qui ha de fer la valoració sigui persona de prou talla.
L'empresa havia estat fundada l'any 1916 per uns quants
treballadors, que, després de fer el jornal en altres empreses,
a hores de més, crearen la pròpia. A mesura que
prosperaren s'integraren de ple en la pròpia i, a tot aquell que
hi treballava se li descomptava una pesseta de la setmanada
per crear un fons i quan arribava a les cinquanta se li lliurava
una acció de la companyia i es convertia en accionista;
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començant de nou a crear un altre fons per adquirir una altra
acció. Fins que l'empresa va començar a funcionar i a tenir
grans beneficis no es va perdre aquest sistema, ja que llavors
els que hi estaven al front procuraven augmentar la seva
participació en el capital social, i els estatuts de la societat
s'anaven modificant segons les conveniències dels seus
dirigents.
En la fundació de l'empresa també s'admetien accionistes que
no hi treballessin, però els estatuts marcaven un límit en la
participació per cada accionista -- 30.000 pessetes -- per tal
d'evitar que "els de fora" poguessin controlar la companyia.
Quan l'empresa començà a ser florent i "els de dins", que la
dirigien, tingueren prou capacitat econòmica per adquirir
més accions, anul·laren la clàusula dels estatuts, al·legant que
no era llei, amb el vist i plau de l'Assemblea d'Accionistes,
que en tota la història de l'Empresa, igual que el Consell
d'Administració en els anys florents, va ser inoperant, o millor
dit, es va procurar que fos inoperant, en una paraula, que no
molestés la direcció.
Així va començar una lluita soterrada i sense quarter entre
famílies per tal de posseir el màxim d'accions de la manera
que fos, vetllant moribunds - es deia -, apropiant-se de
dipòsits en garantia de préstecs que feia l'empresa a
accionistes, en ser temps - els de postguerra -- tan difícils per
la gran majoria de gent i evitant -- emparant-se en els estatuts
-- que algunes accions anessin a parar en mans de persones
que podien haver “molestat”. La postguerra fou llarga i dura,
la repressió era brutal i la gana també, ja que escassejava tot.
En molts aspectes fou pitjor que els tres anys de guerra en
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Una de les primeres accions de 50 pessetes.
(format reduït)
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què, tret del petit bombardeig d'un dia al final de la
conflagració, no visquérem cap batalla.
Aquests préstecs que es feien als treballadors accionistes que
passaven moments de grans dificultats, mentre l'empresa
començava a tenir grans guanys, es feien pensant que no es
podrien amortitzar i així annexionar-se les accions; es van
donar casos que en amortitzar el préstec els tornaren les
accions que eren nominals, però no eren les mateixes que
s'havien deixat en dipòsit. El disgust de l'afectat era
monumental en comprovar que les seves accions, que els
havien costat tants suors, ja havien estat annexionades tot
pensant, o esperant, que no es podria amortitzar el préstec
Segons els estatuts, no es podia fer cap traspàs sense
l'autorització del Consell d'Administració i aquest no
s'assabentava de res, tot esperant que se'ls ofertés alguna
acció del capital social, cosa que es feia amb comptagotes
per tal de silenciar-los. Amb tot, la família que més aconseguí
fou un deu per cent del capital, un altre el cinc i tres o quatre
famílies entre un dos i un tres per cent del capital. La meva
família es trobava en aquest últim grup. La resta, fins arribar
a uns cinc-cents accionistes, tenien participacions molt més
modestes.
Mai el meu pare no em va cedir cap acció, fins que un dia va
morir un dels accionistes principals sense descendència
directa i, en comentar-me el gerent en aquell moment que ell
era marmessor testamentari, li vaig preguntar on havien anat
a parar les accions. Després d'uns minuts, que es feren molt
llargs, d'un silenci prou explícit, em preguntà :
- T'interessen accions ?
- Sí -- fou la meva resposta.
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Casualment..(??) al cap d'uns pocs dies m'oferiren unes
quantes accions, el primer titular de les quals havia estat una
operària de l'empresa que les havia deixat en herència a una
seva germana i aquesta al seu germà capellà, que,
conseqüent amb el seu vot de pobresa, les havia traspassat a
una altra germana monja, i ben segur que també per herència
anaren a parar a la priora del convent. Fins que, aquesta
última mancada de fons per fer un pis per al capellà del
convent, se les volia vendre. En aquells moments el rector de
la parròquia a què pertanyia el mossèn que havia traspassat
les accions a la germana, havia anat a demanar al gerent de
l'empresa ajuda econòmica pel mossèn que vivia amb molta
penúria, mentre jo adquiria, probablement d'una forma
antiestatuària, les accions cedides a la germana.
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Una de les accions que em fou traspassada.
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La primera feina
La primera feina que em manà el meu pare quan vaig entrar
d'aprenent al taller mecànic de l'empresa, fou adreçar ferros
retorçats procedents de les obres. I així vaig "aconseguir" les
primeres "mules" a les mans.
En el taller hi treballàvem un operari i dos aprenents, i hi
havia la maquinària suficient per divertir-s'hi, perquè a
l'anterior empresa, Can Descals, es construïen els telers per
ús propi dissenyats pel meu pare, que juntament amb el seu
germà ja estaven a l'empresa, l'un com a tècnic i l'altre, l'oncle
Pericu, com a gerent, abans que fos adquirida per Cofasa. No
crec que en els anys vint fos corrent que les empreses es
construïssin la maquinària per a ús propi i cal destacar que
Can Descals ja era una empresa important.
Com dèiem, foren uns temps difícils els de la postguerra;
escassejava tot i molts recanvis i accessoris s'havien
d'aconseguir de contraban. Això feia que ens espaviléssim a
fabricar els que més necessitàvem i com més complicats
eren, més divertida resultava la seva fabricació.
No ens portàvem bé entre els dos aprenents; l'altre, fill d'un
"accionista de fora", em tenia gelosia perquè el meu pare, en
ocasions, tenia més interès en ensenyar-me a mi que a ell,
cosa molt natural. En les contínues insinuacions i agressions
de què era objecte, per part de l'altre aprenent, jo procurava
oferir-li l'altre galta com diuen els Evangelis i així em
justificava a mi mateix, creient-me conseqüent amb la meva
condició de membre d'Acció Catòlica.
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Passava moltes hores en el taller després de l'horari normal
de treball fabricant tot el que tenia algun interès, màquines de
fotografiar, d'enquadernar, encenedors, escuts del Barça
d'aram repolsat, i infinitat d'aparells de tota mena. El que més
importància tenia eren les peces de recanvi per a màquines
de cosir, totes elles de procedència estrangera. Les peces de
recanvi inexistents en el mercat a causa de la situació política
del país -- era quasi impossible fer importacions -- les
fabricàvem al taller de l’empresa. Com que treballava més
hores de les degudes, -- 8 al dia, l'horari oficial, 6 dies a la
setmana -- feia les sèries de peces més nombroses i així
guanyava diners extra ja que la paga era molt minsa
comparat amb el treball que realitzava.
La majoria de peces de màquines de cosir les cementàvem
amb cianur una vegada acabades, per tal que s'endurissin
superficialment. Un dia, quan m’acostava a la fornal a mirar el
gresol per veure si s'havia fos, va explotar la capa superior
esquitxant-me tota la cara amb cianur roent. Sense dir res a
ningú vaig anar a la farmàcia i el farmacèutic esverat em
digué que anés ràpidament al metge, mentre la senyora
Simón, -- esposa del fundador de la ara gran empresa del
mateix nom, cobejada per les grans multinacionals --, veïna
del barri on vivíem, es trobava a la farmàcia i s'escandalitzava
de veure’m anar sol en aquelles circumstàncies. El metge
tenia la sala d'espera plena de gent i vaig estar esperant que
em toqués el torn fins que va arribar el pare, que en
assabentar-se de l'accident em va seguir el rastre i quan va
entrar a la sala d'espera de la consulta del metge em feu
passar el primer, tot recriminant als presents que un
accidentat té sempre preferència. Per sort amb una pomada
per a cremades es solucionà, ja que el cianur és altament
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metzinós per via bucal, i la rapidesa en tancar els ulls em va
evitar mals majors.
Vaig començar d'aprenent guanyant setze pessetes a la
setmana i el tercer any en guanyava unes trenta, mentre el
valor de les peces que fabricava era centenars de vegades
major. Mai vaig considerar que no fos correcte fer peces pel
meu compte, ja que el material emprat tenia molt poc valor,
igual que la utilització del taller. El que sí que era valuós era
el meu treball, prova d'això és l'elevat preu que en treia, per
la seva perfecció, escassetat i falta de competència. Gràcies
a això vaig passar aquells temps de joventut amb certa
folgança.
El segon any començaren les desavinences amb el pare. Jo
volia seguir al meu aire, defecte o virtut que sempre he tingut,
depèn de com es miri. Cada vegada m'aventurava a fer
peces més difícils, enginyant procediments a vegades
perillosos. La frase que sovint sentia del pare era:
- No t'emmerdis -- i s'emprenyava perquè jo no li feia cas.
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El meu pare al costat d’un dels telers dissenyats per ell i
construïts en el taller de la mateixa empresa de Can Descals.
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De petit, quan Can Descals ja havia desaparegut, a casa hi
havia diversitat d’impresos, com aquest -- sense reduir -- que
el pare portava i s’utilitzaven per coses diverses. Aquests
números són del pare.
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Els anys bons
Els anys quaranta i cinquanta foren els més florents per a
l'empresa. El ritme de treball era frenètic per fer un milió de
peces de gènere de punt a l'any. S'aconseguiren grans
beneficis que s'utilitzaren per fer contínues ampliacions de
les instal·lacions i conseqüentment de capital. El que més
importància es donava en fer una ampliació de capital era ferla per unes quantitats en què hi hagués molts trencats, per tal
de repartir-se les accions escadusseres entre els dirigents.
Solament dues o tres persones sabien quina era la situació
econòmica de l'empresa i quines eren les seves quantioses
reserves monetàries.
Els components del Consell d'Administració eren escollits
curosament perquè no portessin problemes i no estaven
assabentats de les qüestions importants, entretenint-los en la
magnificació d'assumptes de poca rellevància. En acabar-se
un balanç, la direcció solia proposar al Consell el percentatge
de beneficis que pensaven pagar als accionistes -- durant els
anys bons eren escandalosos --; algun conseller preguntava si
es podia fer i se li contestava afirmativament i, sense més
preàmbuls, l'assumpte s'aprovava.
Es podien pagar uns interessos tan elevats -- arribaren fins un
50 % del capital social -- perquè aquest era molt baix, no
reflectia el valor “real” de l'empresa. Els interessos es
pagaven particularment a cada accionista amb la
recomanació que fossin discrets i no ho comentessin, per les
repercussions fiscals que pogués tenir. L'assumpte fiscal era
utilitzat a tothora perquè els accionistes estiguessin el que
se’n diu quiets, i era motiu suficient perquè ningú tingués la

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

25

temptació de voler saber massa coses sobre l'administració
de l'empresa.
Per tal de no ser massa controlats pels inspectors d’hisenda i
la tristement famosa Fiscalia de Tasas, es decidí traslladar el
domicili social a un pis que es llogà a Madrid; aquí era una
empresa massa important i allà es passava més
desapercebut. Malauradament, ara, per les dites causes i
altres, hi ha empreses d’aquí a Catalunya, que també tenen el
domicili oficial a Madrid i dic malauradament, perquè és una
demostració de falta d’amor al nostre país. El dia que la
majoria dels nostres empresaris no siguin botiflers haurem fet
un gran pas endavant per refermar la nostra identitat.
No s'utilitzaren les quantioses, en el seu moment, reserves
monetàries existents per fer inversions pensant en el futur i,
amb la contínua devaluació, quan vingueren les vaques
flaques solament serviren per alletar els xurmers, sempre de
poca talla però afamats, que venien de fora i s'aprofitaven de
la ineptitud dels alts dirigents de torn, fins que la vaca no va
donar més llet.
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La deficient direcció dels anys bons
Aquests anys econòmicament tan bons, més deguts a la
favorable conjuntura del moment que a una brillant direcció,
foren els més crítics de la història de la companyia perquè no
tenia una adequada direcció empresarial, solament hi havia
uns simples administradors. Es desaprofità l'ocasió per
encarar-la en el futur i, com que es repartien escandalosos
dividends, els accionistes, tot i que alguns d'ells s'adonaven
que es portava una política equivocada, callaven. Si algun
accionista -- de dins -- privadament, s'atrevia a denunciar la
poca inquietud que hi havia per fer que l'empresa
s'estructurés de cara al futur, rebia com a resposta del màxim
responsable en aquells anys:
- Els que vinguin darrere meu, que els donin pel cul.
I així s'anava fent camí per arribar inexorablement a un final
vergonyós. Semblava un edifici sòlid, però tenia els fonaments
extraordinàriament febles.
Si exemplar fou la cooperació de tots per aixecar l'empresa,
no es pot dir el mateix quan els resultats econòmics foren tan
positius. La crítica destructiva, la gelosia d'uns envers els
altres i les contínues discòrdies consentides per la direcció
per tal de justificar la seva actitud dictatorial i així mantenir la
desunió, anaren creant un ambient enrarit cada vegada més
insuportable. La unió que hi ha moltes vegades entre els
éssers humans quan hi ha moments difícils i s'han de vèncer
grans obstacles per tirar endavant, queda esmicolada en el
moment que vénen temps de folgança i tots volen participar
en el repartiment del pastís amb un tall més gros que ningú,
s'hi creuen amb dret, i així autojustifiquen la seva ambició i
gelosia.
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És molt freqüent que una petita empresa, dirigida d'una forma
personal, vagi creixent sense estructurar-se adequadament i
preveient un creixement continuat. És molt freqüent que les
persones es creguin insubstituïbles, quan s'atribueixen èxits,
més a causa de les circumstàncies favorables del moment,
que a uns plantejaments i projectes fruit de l'estudi i la
planificació, èxits que si es compartissin donarien més força a
l'equip i il·lusió a tots els col·laboradors, si és que es pretén
tenir un bon equip. Amb aquestes mancances, no és estrany
que quan el producte que es fabricava ja no seduïa els
consumidors, no es va saber evolucionar o simplement
canviar a un altre sector, havent-hi possibilitats econòmiques.
Faltava el més important: talla d’empresaris.
Per mantenir el poder, quan l'empresa no és pròpia, es
fomenten les divisions entre els col·laboradors, s'afavoreixen
injustament els que poden crear problemes i es magnifiquen
irregularitats que tenen poca importància per tal de distreure
el personal, i així evitar que el veritablement important, com a
tal, ocupi un lloc de preferència.
El màxim responsable de la direcció de l'empresa en l'època
més florent sempre adduïa actituds alienes per justificar el seu
poc interès en el futur de l'empresa. Crec que hi havia dues
raons que abonaven la seva postura: una, fonamental, era que
no tenia talla suficient, i l'altra, el seu gran i dissimulat egoisme
personal i el menysteniment dels altres, creient-se l'artífex de
l'èxit. Quan parlava de l'Empresa deia: “ A casa .....”, com si
fos l'amo absolut.
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Primera sortida a l’estranger
Una persona de talla, si és honesta, no defuig les seves
obligacions respecte al seus compromisos. No és honest ser
conscient de les necessitats d'una empresa i no
comprometre's a intentar resoldre-les. Tenia jo uns 35 anys
quan es va organitzar una anada a Alemanya, a Hannover, per
assistir a una fira de maquinària tèxtil. Era la primera vegada i
per a mi va ser una agradable sorpresa; érem el gerent, un
altre jove industrial d'Olot i el taxista que ens acompanyà. Jo
estava cofoi per la novetat, però no vaig tardar gaire en
adonar-me que la meva presència en l'expedició era per fer
de tapadora, per emmascarar el vertader motiu del viatge,
que no era altra que comprar la maquinària per instal·lar una
nova indústria, promoguda particularment pel gerent de la
nostra empresa fent societat amb la família de l'altre
acompanyant. Això contravenia els estatuts.
No es pot dir que fabricar articles de punt de regenerat fos un
negoci de futur, ja que el producte tenia sortida en una època
més aviat de misèria, i si bé també es fabricaven articles de
més qualitat, el gènere de punt ha estat sempre a l'abast de
qualsevol artesà. Mantenir una empresa de grans dimensions
era relativament fàcil en aquelles circumstàncies, perquè els
nostres clients eren d’un país pobre i sobretot,
subdesenvolupat. A mesura que passava el temps i el mercat
exigia més qualitat i, sobretot, moda, les dificultats es
multiplicaren.
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El gran canvi
Després d'una època en què els canvis eren molt lents, no es
pensava que de cop començarien a canviar les coses amb
una rapidesa extraordinària. És el que va passar als anys
seixanta. Ens adonàvem del gran canvi i no es reaccionava
degudament. Quanta més responsabilitats es tenien, més
obligats estàvem a situar-nos de cara al futur, i ara és fàcil dir
que els dirigents no varen estar a l'altura de les
circumstàncies.
Amb la perspectiva del temps, penso que jo tampoc vaig
estar a l'altura de les circumstàncies, ja que sigui quin sigui el
nivell en què hom es troba i les responsabilitats que es
detinguin, crec que s'ha de tenir més ambició de cara al futur
i no enganyar-se un mateix amb la creença que complint al
màxim les pròpies obligacions ja n'hi ha prou. Creia que no
m'havia de ficar en res que sortís de les meves atribucions
durant la meva vida laboral, i ara veig que no estava prou
encertat. No volia tenir problemes en les relacions personals
entre els components destacats de l'empresa, no volia ficarme en terreny dels altres, i ara veig que ho havia d'haver fet
amb discreció per tal de tenir el màxim d'informació. La
informació és bàsica, és primordial, per tal de prendre
decisions si es vol que siguin encertades.
Quan a les acaballes de l'empresa vaig decidir, pel meu
compte, com he dit anteriorment, fer un pla de viabilitat, em
vaig veure obligat a tenir el màxim d'informació de totes les
seccions de l'empresa. La llàstima va ser que no ho hagués fet
vint-i-cinc anys abans quan encara hi érem a temps. Ara bé,
d'haver-ho fet, hauria aconseguit que el pla es portés a
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terme? L’animadversió i la poca simpatia que molts em tenien,
haurien dificultat i obstaculitzat totalment el pla.
Havia fet en determinades circumstàncies petits plans de
reestructuració que anaven lligats amb altres seccions i vaig
tenir el rebuig sistemàtic dels afectats. N'és un exemple quan
la caiguda del regenerat i el fil que fabricàvem anava
directament a la venda. Fins llavors l'operació de bobinar -preparar el fil a punt de teixir -- es feia a la mateixa planta que
era responsabilitat meva per tal de controlar la seva
preparació, ja que “un fil ben bobinat és mig teixit”, es solia
dir, i un dia vaig proposar que es fes l'operació el més pròxim
a les màquines de filar, ja que el procés que se seguia era
una pèrdua de temps impressionant: encaixar el fil fusada per
fusada, pujar-lo a la planta superior, bobinar-lo, embalar-lo i
tornar-lo a la planta inferior per a la seva expedició.
El trasllat de la maquinària a la planta de filar era molt més
racional que la circulació constant del producte, el que ara en
deuen dir logística. L'estalvi de temps i mà d'obra era
inqüestionable. No ho vaig aconseguir. Les raons adduïdes
pels altres responsables eren que jo volia treure'm feina, i la
direcció de l'empresa, com de costum, es va inhibir, fins que
al cap d'uns anys no hi va haver més remei que accedir.
L'adequació d'una empresa a les circumstàncies de cada
moment és vital, i si no s'arriba a acords ràpids entre els
responsables del seu bon funcionament, i en última instància
no hi ha qui tingui prou visió de les coses i autoritat suficient
per prendre decisions, encara que les actituds personals les
facin difícils, es perd el tren i ja no es torna a agafar mai més.
Així va succeir.
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No es fan els canvis o adequacions, quan convé, en coses que
semblen de poca importància, i així es perd l'hàbit de lluita
per a la superació i la capacitat d'afrontar les grans decisions;
les que s'havien d'haver pres en el seu moment. Ara és fàcil
veure les mancances de la direcció de l'empresa en els
moments claus, però hem de tenir en compte que alguns dels
dirigents eren considerats, llavors, primeres figures.
En l'època més florent, els responsables de l'empresa, a nivell
tècnic, estàvem tots enfrontats o ens ignoràvem i en el primer
canvi de direcció que vaig viure hi va haver un cert
acostament, fins i tot la senyora, ja gran, responsable de la
secció de patronatge i tall. Un dia se’m va posar a plorar, tot
dient-me:
- Valga’m Déu! Poc m'ho pensava que eres així.
No sé el que li devia explicar o es devia callar l'anterior
direcció de mi, el cas és que fins llavors m'havia tingut com
una persona intractable. Ben segur que una de les causes era
el poc interès que jo tenia en parlar amb els companys de
treball si no era per raons de feina, en una paraula, jo era poc
sociable. No tenia cap tendència a fer-me agradable i creia
que si havia de prosperar seria per mèrits inqüestionables i
no per politiqueig.
Malauradament, el politiqueig és molt emprat per
promocionar-se a nivell personal. Això fa que hi hagi tantes
persones ocupant càrrecs pels quals no estan dotats i, com a
contrapartida, altres que els falta aquell punt d'ambició que
els faria pujar a nivells més d'acord amb les seves aptituds i
capacitats, i són infravalorats, però si en una empresa qui ha
de fer les valoracions és prou intel·ligent, això no passa.
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Deia un important executiu en una reunió amb estudiants
futurs executius:
- Per més que la vostra actitud i el vostre treball sigui
exemplar i altament efectiu, si no sabeu caure bé als vostres
superiors, mai prosperareu.
Això sol ser força veritat i ho corrobora la dita : “Val més
caure en gràcia que ser graciós”.
Un dels tècnics de l’empresa i responsable d’una secció
important, no desaprofitava cap ocasió per demostrar-me la
seva aversió i gelosia. Ja de molt joves estava molt interessat
en saber quines eren les meves condicions econòmiques i
com que sempre he considerat que són coses prou
particulars, jo no els ho deia. Fa ben poc que, en un dels
papers de l’empresa que em va donar un exconseller, hi
havia les retribucions del personal important i la meva,
equiparable a la d’un gerent, era molt més alta que la seva.
Vet aquí el motiu del seu comportament, vaig pensar en
veure-ho, ell devia estar-ne assabentat. Malauradament, és
molt corrent en les empreses, a tots els nivells, preocupar-se
per les condicions econòmiques dels altres; vici molt estès en
la societat actual.
Si es pensa massa en la bona situació econòmica i el nivell de
vida més alt que el nostre dels que ens envolten, tenim el
perill que creixi la nostra gelosia i ens alteri la pau interior.
Són les petites satisfaccions que ens proporcionen les nostres
activitats, quan es fan a gust i amb amor i que no necessitem a
ningú perquè ens les valori, les que ens han de donar un
equilibri i una adequada autoestima.
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Les etapes de l’empresa
Es podria dividir l'existència d'aquesta empresa en quatre
etapes o èpoques:
Fundació: 2-2-1916, escripturada pel notari Vicens Capdevila.
Primera època: 1916 a 1936, 20 anys. Inici, lluita i grans
dificultats per prosperar.
Segona època: 1936 a 1939, 3 anys. Parèntesi de la guerra
civil.
Tercera època: 1939 a 1965, 26 anys. Postguerra amb grans
dificultats per als treballadors i grans beneficis per a
l'empresa, els accionistes, i, sobretot, els alts dirigents.
Quarta i ultima època: 1965 a 1990, 25 anys. Decadència i fi.
Dels 74 anys d'existència de l'empresa, només uns 20 foren
florents, suficients per estructurar-la de cara al futur si hagués
estat gestionada per persones amb aquest propòsit i dotades
de les qualitats adequades. No es comprèn com es pogueren
passar tants anys en què solament dues o tres persones, entre
els cinc-cents accionistes, sabien la vertadera situació
econòmica de l'empresa. Es justificava dient que de saber-se
la situació real, els accionistes voldrien participar amb
desmesura en el repartiment dels beneficis. Hi havia capacitat
econòmica per promoure altres empreses i fer inversions
amb les quantioses reserves que disposava l'empresa; tot era
mantingut en el més rigorós secret. Els seus dirigents, com a
tals, en tingueren oportunitats i les encaminaren segons els
convingué particularment.
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La primera fàbrica amb certa importància i la definitiva
La primera fàbrica ja d'una certa importància -- s'havia
començat en diferents llocs més modestos -- estava situada
entre el riu Fluvià, el carrer major de la Vila Vella i la plaça
de Santa Magdalena, al costat de la capella i tocant l'estret
pont del mateix nom, que conduïa al barri de Sant Cristòfor o
"dels boigs", com en deien, tot plegat amb una superfície
d'uns 1.400 m2 i dos o tres plantes segons diferents cossos
d'edificis. Era una zona on hi havia algunes de les empreses
més importants del sector, com, Aubert, Masllorens, Escubós i
altres.
S'anaren millorant les instal·lacions i es presentà l'ocasió de
comprar Can Descals, una empresa molt més important
hipotecada pel Banc d'Espanya a l'antic propietari, el senyor
Baldiri Descals, i també dedicada al gènere de punt, amb una
superfície total d'uns 4.469 m2 i edificis de dues plantes o
més. Formava part d'una finca en què hi havia el cinema
Ideal Park, d'unes 1.500 localitats. Quan es va tancar,
l'empresa Cofasa tenia una superfície d'uns 12.000 m2
edificats. S'havien anat adquirint els terrenys que l'envoltaven.
La fàbrica de can Descals fou adquirida per 250.000 pessetes,
la meitat pagades el 15-7-1930 i la resta a un interès del 5 %
fou pagat el 27-9-1935.
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La primera fabrica, a l’entrada del pont de Santa Magdalena.
Fotografia feta el 1996.
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1ª Època.
La primera època, de l'any setze al trenta-sis - hem de tenir
en compte que al setze només feia pocs anys que s'havia
començat a aplicar l'electricitat a la indústria tèxtil; fins llavors
els telers eren moguts a mà, cavalleria, vapor i turbina,
segons instal·lacions i tipus de maquinària -- es pot dir que
entre la primera guerra mundial i la "incivil" espanyola, fou,
malgrat tot, l'època més sana.
Aprofitant la bona conjuntura que es donà en la primera
guerra mundial, es creà l'empresa i la cooperació entre tots
els que hi participaren era extraordinària, s'anava prosperant
de mica en mica i guanyant quota de mercat entre les altres
empreses establertes molts anys abans a la zona -- algunes
d'elles a finals del segle XVII -- fins aconseguir de ser, durant
la tercera època, líder en el tipus de producte que es
fabricava: gènere de punt de regenerat en un procés de
fabricació completament vertical.
El producte que es fabricava era per a la temporada d'hivern
i quan minvaven les comandes s'acomiadava la gent sobrant,
sense cobrar cap subsidi, fins que venia la nova temporada.
Es treballava de dilluns a dissabte i fins i tot el diumenge al
matí. L'horari era entre dotze i catorze hores diàries, segons
èpoques. Això feia unes noranta hores setmanals, que
s'anaren reduint, com l'esforç físic, arribant a les actuals
quaranta hores, mentre ara es parla de trenta-cinc, a causa de
la falta de treball per motius de productivitat i per la gran
competència de països en vies de desenvolupament, entre
d’altres causes.

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

37

Recordo haver anat alguna vegada a l'empresa durant
aquesta primera època que acabà el trenta-sis, quan jo tenia
vuit anys. En certa ocasió, tot celebrant la festa de la fàbrica
amb un dinar a can Llonga, hostal dels Hostalets de Bas,
després de dinar i quan la cosa es començava a animar i els
menuts ens feren anar a jugar a fora, no sé per què vaig
tornar al menjador i vaig veure una senyora dreta sobre una
taula mentre brindava tot dient :
- Brindo perquè brindo, brindo perquè sí ..... al meu home li
ha sortit un gra aquí i té una por de morir.
Era indubtable que aquella senyora havia begut més del
compte, però tota la vida he recordat aquest brindis.
Mai més se celebrà la festa de la fàbrica. Tot havia canviat, la
guerra i, sobretot la febre per produir com més jerseis millor,
ja que es venien amb gran facilitat encara que s’estigués
sempre pendent de la Fiscalia de Tasas, propiciaren una
situació totalment nova. El país estava destrossat pels tres
anys de guerra, aïllat de la resta del món i empobrit fins a
extrems que ara ens semblen impossibles.
Abans dels quinze anys, en què vaig començar a treballar a
l’empresa, rares vegades hi anava. De les poques vegades
que vaig anar-hi, només recordo una d’elles que en passar
pel pati que conduïa a la primera entrada, la filla gran del
director -- tenien l’estada a la mateixa empresa que en dèiem
“La Torra” i que ja havia estat la residència dels antics
propietaris, can Descals estava en un balconet somrient
mentre em mirava tot saludant-me; tenia un somriure molt
captivador. Va morir molt joveneta i com sol passar, en parlar
de les persones que se n’han anat, tenia totes les gràcies i
més encara quan les comparem amb les que es queden.
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2ª Època.
La segona època, la guerra “incivil” del trenta-sis al trentanou, es caracteritzà, entre d’altres coses, per la davallada de
la productivitat a causa de a la intervenció dels sindicats, que
prohibiren treballar a preu fet. La davallada fou d’un setantacinc per cent en aquest tipus de feines.
Moltes empreses havien estat col·lectivitzades per la
Generalitat i eren considerades indústries de guerra.
Escassejava tot i era molt corrent fer "canvis"; els que teníem
possibilitats d'obtenir jerseis els canviaven per oli, per
exemple. Cada ajuntament es feia la seva pròpia moneda,
estalviar equivalia a llençar els "diners".
Recordo que a vegades anàvem amb la mare fins a Anglès
agafant el carrilet, i portàvem uns quants jerseis que fèiem
servir com a moneda de canvi per tal d’obtenir el que a Olot
escassejava, que en aquest cas era l’oli.
No visquérem la guerra d’una manera directa, però sí la
inestabilitat que comportava. Després del desordre inicial i de
les matances de desafectes a la República, per dir-ho
d’alguna manera, els sovintejats canvis d’escola, petits
moviments militars, arribades de brigades internacionals,
reclutes fent la instrucció amb fusells simulats, tots de fusta,
vingudes de refugiats que fugien de la primera línia de batalla
i arribades de ferits que instal·laven al col·legi dels escolapis i
a can Xiqués, que s’havien habilitat com a hospitals de sang i
dels que cada dia en sortia algun carretó tirat per un parell
d’infermers i carregat amb dues o tres caixes de fusta nua,
com si fossin embalatges de mercaderies i que portaven al
cementiri sense cap cerimònia ni acomiadament de ningú,
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llevat dels infermers- Un munt de coses més ens recordaven
constantment la desgràcia que estàvem vivint, fins que va
arribar la tan desitjada pau, que en molts aspectes fou pitjor
que l’època de guerra.
Un dels articles que es fabricaven a l’empresa amb normalitat
eren els passamuntanyes, molt utilitzats pels combatents.
Tenia forma tubular doblat en dos fulls i cosit per la part
superior donant-li una forma arrodonida acabat amb un
botonet recobert del mateix teixit al centre de la cúspide i a
l’altura dels ulls hi havia la corresponent obertura per quan es
desplegava per arribar fins a les espatlles. En plegar-lo, opció
que s’adoptava quan el fred no era tant viu, la part superior
de l’obertura a l’altura dels ulls formava una petita visera. Es
podria dir que el passamuntanyes era com un barretina amb
l’obertura per als ulls, però d’un color de tonalitats més aviat
grises. Eren temps en què el fred era mol més intens que ara i
el passamuntanyes era una peça molt corrent, fins i tot la
mainada l’utilitzàvem.
D’aquella època també en recordo els esclops i les
espardenyes amb sola de fusta. L’espardenya era d’ús
corrent per a la majoria de gent i com que escassejava el
cànem, la planta es feia de fusta i la tela s’unia a la fusta
clavant-la en el cantell amb petits claus de cabota més gran
que el normal.
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3ª Època.
La meva incorporació a l'empresa fou el vint-i-nou de març de
1943, quan portava ja vint-i-set anys d'existència, o sigui, en
plena època d'expansió, o tercera època. La meva baixa fou
el set d'abril de 1990, mig any abans del seu tancament
definitiu. Tot plegat, quaranta-set anys. No me'n sento
orgullós. En tants anys podia haver fet més coses, fins i tot a
la mateixa empresa, si hagués tingut voluntat de contribuir
amb més força en la seva direcció. Per això s'ha de tenir una
predisposició adequada, no suportava la lluita pel poder.
Com diríem ara, no m'he sabut vendre mai.
Una vegada acabat l'aprenentatge de mecànic, vaig
incorporar-me a la secció de tissatge i confecció; al front de la
qual hi havia el meu pare. Es treballava a un ritme frenètic,
amb constants renovacions i ampliacions de maquinària i
edificis. No hi havia a penes planificació, ni investigació de
noves tecnologies, i menys metodologies, tant o més
importants que les primeres, tot i ser una època que permetia
fer grans sèries. Tret del pare, no vaig sentir parlar mai
seriosament sobre el futur de l’empresa, semblava com si allò
hagués de durar sempre.
Passar del taller mecànic a la secció de gènere de punt va ser
tot un canvi, tot eren sorpreses. Era molt normal i propi de
l’època, que a moltes persones se les conegués més pel
motiu que pel nom o cognom, com, per exemple; a una
senyora que tenia l’aspecte de superiora d’un convent li deien
la Reverenda; una altra que tenia una petita semblança amb
una artista de cinema, la Gecovini; a una de molt presumida i
que de jove havia tallat el bacallà, com se sol dir, la Postín; la
Mamelluda no cal dir perquè; o la Gardella, la Civila, perquè
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el seu marit era guàrdia civil, la Municipala, per ser esposa
d’un municipal; la Mallola perquè era del Mallol, poble vora
d’Olot; la Becona, curiosament era el motiu d’un home. Fins i
tot hi havia qui tenia dos motius, com el Pop, al qual també li
deien en Gafaserps, per la seva habilitat en aquesta funció;
sovint ens ensenyava com s’havia d’agafar una serp, prementla fort sota el cap i amb la mà esquerra, perquè deia que es
feia més força.
Jo tenia uns divuit anys i juntament amb un molt bon amic
vàrem muntar una petita fàbrica de mitjons de regenerat, ell
amb més dedicació i jo hi anava quan plegava de la casa
gran. Teníem mitja dotzena de telers de tres marques, ja que
era molt difícil trobar maquinària per comprar. Mai m’hi vaig
lliurar de ple, tot i que vàrem tenir un cert progrés, adquirint
màquines circulars de gran diàmetre, confeccionant el que
teixíem i venent teixit per confeccionar. Portava uns anys de
casat quan vaig deixar aquest petit negoci que no li veia futur
i només em portava problemes.
La política d'empresa que se seguia, a grans trets, era pagar
poc els preus fets perquè es treballés més i instal·lar més
maquinària amb la corresponent mà d'obra, augmentant així
la superfície edificada. Hi havia molt poca inquietud social.
S'havia creat un fons d'accions els rendiments de les quals es
destinaven a empleats jubilats, però tenia una importància
ínfima; per contra, es procurava cotitzar el mínim a la
Seguretat Social, donant-se el cas que persones que havien
ocupat càrrecs importants es retiraren amb la pensió mínima.
Una de les poques coses positives, en aquest aspecte, de les
direccions finals de l'empresa, fou elevar les cotitzacions, en
alguns casos al màxim, als càrrecs importants.
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L'empresa es dividia en tres sectors de producció: filats, tints i
acabats, i tissatge i confecció. Aquest últim estava sota la
meva responsabilitat durant els últims vint-i-cinc anys. L'única
connexió entre les tres seccions era a través de la direcció.
És molt fàcil jutjar ara i dir el gran error que això
representava, però amb la mentalitat i formació dels dirigents
d'aquella època, era en certa manera normal aquella
concepció d'empresa. Un dels dirigents de l'última època va
intentar implantar que la direcció tècnica i de producció fos
única per a totes seccions. Així m'ho va manifestar un dia
mentre estàvem els dos en un ascensor, tot dient-me que
pensava que aquesta responsabilitat fos meva. No vaig fer-li
massa cas, perquè veia a venir que els altres s'hi oposarien
aferrissadament. No me'n va parlar mai més, era d'esperar.
Segons com, físicament es veia cada apartat de tipus de fil als
magatzems, es donava l'ordre de fabricació, quasi de paraula
solament, sense cap planificació, ja que se suposava que tot
es vendria. Quan es considerava que d'un teixit ja se n'havia
fet prou -- a ull -- per aquella temporada, s'escollia entre
direcció i tècnics una de les mostres que prèviament s'havien
preparat, es feien les cartes de colors i es posava en
fabricació, preveient "més o menys" els articles que s’hi
confeccionarien. Com que la demanda era tres vegades
superior a la capacitat de producció, no venia d'aquí.
Alguns sistemes de treball dins l'empresa ara serien
inadmissibles. N'era un exemple la secció de confecció: les
aproximadament trenta operàries d'owerlock -- costura de les
peces -- es repartien la feina disponible cada dia enmig de
petites lluites perquè totes tinguessin les mateixes
possibilitats, ja que cada article tenia el seu preu i totes volien
guanyar el mateix, doncs alguns articles es consideraven més
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ben pagats que altres. Una vegada tenien la feina repartida,
unes catorze dotzenes diàries aproximadament, a vegades
cap del mateix article, talla i color -- això suposava enfilar de
nou la màquina moltes vegades, tenir més disponibilitats de fil
de cosir, barrejar tots els articles, etc. --, es disposaven a
treballar frenèticament fent l'horari a la conveniència de
cadascú tan a l'entrada com a la sortida de l'empresa, amb un
total d'hores treballades entre sis i deu, segons l'habilitat de
l'operària, per fer totes la mateixa quantitat de feina.
Si bé aquest sistema garantia un cost, no ben bé com
actualment per contractació a altres tallers, era totalment
irracional, provocant grans pèrdues de temps i acumulacions
d'articles a mig fer esperant entrar a altres operacions.
Tinguem en compte que els jornals que es cobraven eren
molt migrats.
Un exemple ben significatiu de la manca d'organització, fou
quan en certa ocasió en disposar-se a fer una tramesa, quan
ja es començava a fabricar segons comanda, faltaren trescentes dotzenes d'un article; això representava més de tres
mil quilos de matèria abans d'entrar l'article en fabricació; no
hi hagué manera de localitzar la partida per més que el
responsable de llançament demostrés que s'havia donat
l'ordre de fabricar. Es decidí fabricar ràpidament de nou la
partida i a final d'any, en fer balanç, sortiren les tres-centes
dotzenes en un punt del magatzem.
Fou la primera empresa d'Olot que establí la "setmana
anglesa", però no pas ben bé: es feia festa el dissabte a la
tarda recuperant les quatre hores durant la setmana.
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En certa ocasió els tècnics d'una empresa local, tant o més
important que la nostra, feren unes modificacions en un teler
circular convencional per tal de fer el principi del jersei, o
baix, el que en diem passada de separació, en el mateix teler
evitant la necessitat de cosir-lo. Això feia que l'article tingués
més presència i qualitat, tal com començaven a reclamar els
clients. El responsable d'aquesta empresa, que havia estat
imposat per un banc a causa de les dificultats econòmiques
que passava, ens va oferir la novetat proposant una
col·laboració de les dues empreses. Per primera vegada, el
meu pare i jo vam ser cridats al despatx de gerència per
tractar de l'assumpte. El meu pare, que tenia molta menys
corda que jo, va reaccionar amb duresa no volent saber res
de la possible col·laboració amb un altra empresa i se n’anà
de la reunió. La meva reacció fou ben diferent: “Si ells ho han
fet també ho puc fer jo”, em vaig dir. Al cap de mig any ja
havia transformat el primer teler, fent construir part de les
peces a diferents tallers per guanyar temps. Va produir molts
anys a ple rendiment. Va costar pocs diners i pel treball vaig
rebre de l'empresa una prima de deu mil pessetes, i va ser
llargament amortitzat, a diferència d'altres telers, adquirits ja
més endavant a les constructores de maquinària i en moltes
ocasions sense consulta prèvia als tècnics de l'empresa.
Algunes d'aquestes màquines treballaren molt poc i mai varen
ser amortitzades.
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La Col·laboració amb Maquinaria para Géneros de Punto
L'empresa Maquinària para Géneros de Punto S.A.,
desapareguda l'any 91, era el principal proveïdor de les
empreses de gèneres de punt locals i conseqüentment de la
nostra, amb la qual el meu pare ja hi havia col·laborat en el
disseny de maquinària. En assabentar-se de la construcció, o
millor dit, transformació del primer teler circular amb passada
de separació, van requerir la meva participació per dissenyar
telers, i així va començar una col·laboració que va durar uns
trenta anys, des de l'any 60 al 90; fins al tancament de
l'empresa, amb la construcció de l'últim teler circular que
vaig dissenyar, i que tenia com a novetat la passada de
separació sense costures laterals al cos del jersei. Aquest
tipus de teler era el que durant molts anys vaig intentar
dissenyar sense aconseguir-ho, ja que té una peculiaritat que
no tinc noticia que tingui parió; en una paraula, no crec que
n'existeixi cap amb aquestes característiques. El primer va
ser adquirit per la petita fàbrica que tenia amb el meu amic i
soci. Més tard, Cofasa també en va adquirir uns quants, quan
es tingué garantia del seu bon funcionament.
Una certa inquietud a fer coses, no diré molt innovadores,
però sí diferents que el que feien els altres competidors, sí
que la teníem, fins i tot alguns procuraven seguir-nos en la
tendència que marcàvem. Si hagués aconseguit, en aquella
època, construir el teler circular que encara tinc i que vaig fer
com a última creació, ben segur que n'hauríem tret un gran
profit i ara el tinc mig abandonat ja que es fa molt difícil que
algun constructor de maquinària s'interessi per ell. En queden
tant pocs al món!. A més, és molt difícil que algú em faci cas,
costa molt de valorar el que fan els altres.
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El primer teler circular amb passada de separació dissenyat
per a l’empresa “Can Ciurana”.
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Replica del primer teler amb l’estructura de nou disseny i més
possibilitats tècniques.
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El disseny de maquinària per a gènere de punt en
l'especialitat de telers circulars de gran diàmetre, em va
proporcionar uns ingressos suplementaris i una feina que feia
molt a gust, tot i que m'ocupava molt temps. Tenia els aparells
de dibuix lineal sota la taula del menjador mitjançant un
muntatge especial que em permetia treure el tauler i situar-lo
sobre la taula, generalment després de sopar. Era l'època
que els fills eren petits i els primers anys de la televisió, cosa
que no m'impedia de dibuixar, ja que tenia el muntatge a la
mateixa sala.
La meva col·laboració amb Maquinaria para Géneros de
Punto S.A., o més ben dit, can Ciurana, no va ser formalitzada
mai per cap contracte escrit, llevat de l'últim any en què
vàrem fer un document notarial en què es deia que el teler
que s'estava construint era meu, com a compensació del que
em quedaren a deure -- mai vàrem passar comptes finals, una
altra cosa anormal -- per la meva col·laboració amb
l'empresa. Tot era de paraula i ambdues parts no vàrem ser
mai exigents l'una amb l'altra. Per part meva feia les coses al
meu aire, ja que per a mi, el treball sempre ha estat una
diversió, i ells no tenien mai pressa per a res, ni cap mena
d'inquietud per prosperar i menys adequar-se a les
circumstàncies adquirint maquinària moderna, que en aquest
cas era imprescindible per produir més i millor. Mai es
preocuparen de promocionar els seus productes, no tenien
cap mena de departament de vendes ni res que se li
assemblés, esperaven que les comandes els arribessin soles,
fins que es varen quedar sense saber què fer.

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

49

Prototipus (detall) del teler circular per a teixir sense costures
laterals al cos i amb passada de separació. Caldria
actualitzar-lo perquè fos comandat electrònicament.

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

50

Detall d’un dels últims telers circulars de 33 polsades per a
galgues fines i d’una gran robustesa.
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4ª Època.
Quan ja s'havia acabat l'època més florent, cap a l'any 1967,
va morir el gerent de l'empresa d'una manera sobtada, però
no imprevisible, ja que estava sentenciat a causa d’una
malaltia de cor. Tot van ser corredisses per no anar enlloc. El
Consell d'Administració es va deixar portar pels que
ambicionaven ocupar el lloc del difunt, era incapaç de fer
altra cosa, ja que no hi havia cap previsió -- per més que els
interessats diguessin que sí -- pel que feia temps que estava
cantat.
En la reunió extraordinària d'accionistes proposaren un
"triumvirat", format per dos components del mateix Consell i
en plantilla a l'empresa i un altre també de plantilla a
l'empresa. L'Assemblea va dir que sí de tot, millor dit, no va
dir res, com sempre, que volia dir sí, sense la més petita
objecció. Dos dels nous gerents venien de la part, diguemne, "comercial" ja que sortien a vendre a diferents zones i
l'altra era el comptable. A la pràctica solament un actuava
com a gerent, els altres ho feien a finals de mes. Era la
sortida que solen tenir moltes dictadures sense donar quasi
mai cap bon resultat, i va continuar la davallada en tots els
aspectes.
En haver-hi dues baixes al Consell d'Administració es
proposaren dos nous consellers, l'un vaig ser jo i a l'altre no li
vaig sentir la veu fins que al cap d'uns anys vaig presentar la
meva dimissió i ell va dir: “Jo també”.
Dos dies abans de l'Assemblea vaig assabentar-me, per una
confidència, que em proposarien per a conseller; seguien el
mateix sistema de sempre, o sigui, no consultar per a res a
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l'interessat. Igual que tots els accionistes assistents a
l'Assemblea, jo no vaig dir ni piu, tot i no estar d'acord amb
les decisions preses. La més absoluta convicció que fes el
que fes no aconseguiria res, encara em frenava més. És una
mena de menysteniment que no hauríem de tenir, ja que ens
haurien d'educar des de petits a parlar públicament i potser
no ens trobaríem que els que hi tenen una predisposició
innata, o s’hi esforcen, són els que es fan escoltar i si diuen les
coses més o menys bé, se'ls creuen, encara que a l'hora de la
veritat tot sigui façana, paraules i res més. Una de les meves
mancances ha estat la poca predisposició i soltesa per parlar
en públic, m’hauria agradat tenir coratge i facilitat de paraula.
En presència d'un públic nombrós quedo com tallat i em falta
la valentia, l'ofici o la "cara" que alguns tenen.
Era evident que si es nomenaven tres gerents lògicament
havien de ser especialistes en diferents sectors, comercial,
tècnic i administratiu, i nomenaren tres comercialsadministratius. Si jo hagués dit que hi faltava un tècnic hauria
estat tant com dir que jo havia de formar part del triumvirat, ja
que era el que estava més ben preparat, o més ben dit, crec
que era el més adequat.
D'haver promogut una altra proposta entre els tècnics de
l'empresa, era totalment segur que no m'haurien recolzat.
Recordo que una vegada, quan la situació estava encara més
moguda, un dels altres tècnics em va dir :
- Ni tu ni jo podrem ser mai gerents .
No hauria suportat que jo ho fos i ho va demostrar
abastament, se li notava que la gelosia que em tenia no el
deixava viure, més d’una vegada m’ho varen manifestar algun
dels gerents. Penso que si jo hagués estat més obert,
simpàtic, comunicatiu, en lloc de ser introvertit, seriós, tancat i
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absorbit només per la feina; si m'hagués dedicat a
promocionar-me d'una manera intel·ligent, no hauria tingut
tantes antipaties, cosa que, per altra part, em preocupava ben
poc. És ara que, quan hi penso, veig que la meva inhibició en
aquestes qüestions no va ser gens beneficiós per a l'empresa,
ja que crec que amb una altra actitud meva pot ser que
algunes coses haguessin anat d'altra manera.
Ara penso que també va ser una equivocació, per part meva,
no haver assabentat a tothom dels plans que portava el
Consell per solucionar la successió en la direcció de
l'empresa. Amb dos dies es podria haver preparat una
rèplica, perquè l'efecte sorpresa no hagués existit. Estar a
veure venir sempre juga a favor, i més quan suposes o saps,
com en aquest cas, com actuarà l’altra part.
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El Consell d’Administració
A la primera reunió del Consell d'Administració, em vaig
proposar dir el que pensava de la situació i, en acabar els
"temes" de l'ordre del dia, vaig exposar d'una manera molt
poc diplomàtica el meus punts de vista, amb un to gens
apropiat. En aquestes ocasions és quan hauria necessitat la
tranquil·litat i l'aplom que tenia en les situacions compromeses
mentre feia el servei militar. Sempre m'ha faltat, i em falta
encara, tenir més tacte a enfocar les qüestions delicades,
pensar bé el que estàs dient, parlar pausadament, escoltar els
altres quan convé, no aixecar massa la veu, parlar suaument,
en fi, tot el que fa que els altres escoltin i faci més creïble el
que hom està dient.
És difícil parlar bé, amb mesura, naturalitat i sense afectació
per no semblar un predicador. Bàsicament s'hauria d'obrar
procurant treure importància a la situació, posar-hi interès,
però sense passió, ser convincent, sense exigir la raó,
demanar l'opinió dels altres, majorment als que no acostumen
a donar-la, en una paraula, fer les discussions en positiu,
involucrant-hi els altres, el que de petit el senyor Munteis,
admirada persona, em va dir un dia:
- Esteve, no defugis mai les discussions, que de la discussió
en ve la llum.
Només aconsegueixo persistir en una discussió quan el tema,
per a mi, no té cap transcendència. Aquesta va ser la meva
gran mancança durant la permanència al Consell
d'Administració, no saber ser convincent, no aconseguir mai
el recolzament en qüestions fonamentals que moltes vegades
vaig proposar. Un dia l’assessor fiscal que tenia l'empresa va
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dir, en una sessió de Consell, tot tartamudejant com sempre
solia fer:
- Vostè, se.. se.. senyor Roura, quan diu una cosa hi toca -Però, les coses no passaven mai d'aquí. I així vaig dir:
- No estic gens d'acord amb el funcionament que sempre ha
tingut aquest Consell. Crec que no és lògic que els consellers
no hagin sabut mai la situació econòmica de l'empresa – el
meu pare va ser-ho uns anys -; crec, a més, que s'han de fer
les actes de cada reunió i signar-les tots els presents. El
Consell és qui ha de prendre les decisions importants una
vegada assessorat per la direcció de l'empresa; en una
paraula, crec que aquest Consell està pensat perquè digui
que sí de tot.
- Què vols saber ?
Em preguntà el gerent administratiu, fins llavors comptable de
l'empresa, amb un to de reprovació i visiblement sorprès
com tots els presents.
- Que no hi ha confiança ? - digué tot seguit.
- No es tracta de confiança, és allò que es diu de la dona
honrada que a més de ser-ho ho ha de semblar. Es tracta que
no té sentit que tot un Consell d'Administració no sàpiga quina
és la vertadera situació de l'empresa. Quines decisions voleu
que prenguem si no tenim informació? O és que estem aquí
solament per dir que sí de tot com si fóssim ninots?
Varen quedar tots acollonits, però no varen cedir en res i
insistiren de nou que hi ha d'haver confiança.
- No n’hi ha prou amb la confiança, s'han de demostrar les
coses amb claredat i transparència, o és que no teniu
"confiança" en el Consell? - vaig insistir de nou, sense èxit.
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Va acabar la primera reunió com uns funerals de tercera i
l’endemà un dels gerents em va recriminar la meva actitud,
perquè segons ell, el president del Consell havia tingut un
gran disgust per la meva actitud tan "desconsiderada". El cas
és que el president tampoc en sabia "de la missa la meitat".
L'anterior direcció no va voler, o no va saber, encarar
l'empresa a un futur que cada vegada es veia més difícil. En
una paraula, jo no tenia les coses clares, o més ben dit, un
programa de cara al futur, però encara que l'hagués tingut, es
necessitava ser un fora de sèrie per fer seguir aquella gent
que només ambicionaven anar vivint de la rifeta. Un dels nous
gerents se'l veia una persona inquieta i amb ganes, però els
que el coneixíem sabíem que en ballava més que no en
tocava, era perillós. Em sentia completament sol, ja que fora
del Consell, o sigui, els altres responsables del bon
funcionament de l'empresa, no em tenien cap simpatia i
tampoc ens vàrem posar mai d'acord en res, ni em vaig
esforçar mai en guanyar la seva confiança.
Uns mesos després de la mort del gerent únic, vaig trobar el
seu gendre i em digué que pensava venir a veure'm. Vaig
pensar que ja era hora que s'interessessin per la qüestió, ja
que ells eren els principals accionistes de l'empresa amb un
10 % del capital.
Quan una persona et diu que et vindrà a veure per un
assumpte, ho penses tot i mai endevines el motiu de la seva
visita. La sorpresa va ser majúscula: el motiu de la visita era
saber si el Consell havia tractat de la liquidació salarial del
seu sogre. Li vaig dir que no i va anar-se'n tot satisfet sense
més comentaris. Com sempre em va costar d’adonar-me que
el que ells pretenien era cobrar la liquidació de tot l'any i no
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els tres mesos treballats pel difunt, i els nous gerents es
devien excusar amb el Consell d'Administració, com solien
fer en moltes circumstàncies, per no pagar-los-hi, o sigui, és
lògic pensar que aquell any es va pagar el sou de quatre
gerents i el Consell no se'n va assabentar.
El Consell tampoc sabia les condicions econòmiques dels
nous gerents i crec, en aquest cas, que era millor així, si tenim
en compte que jo formava part de la plantilla de l'empresa;
mentre ho sabés el president, per a mi era suficient. Crec que
no és bo que en una empresa tothom sàpiga els sous dels
altres, principalment quan es tracta del personal qualificat, la
gelosia no deixa viure moltes persones i tothom es creu tenir
més mèrits que els altres quan es fan comparacions. Mai no
em vaig interessar per les condicions econòmiques dels
altres, ni vaig parlar a ningú de les meves encara que m'ho
demanessin amb insistència, com en algun cas em succeí,
segurament pensaven que les meves condicions
econòmiques eren molt superiors a les seves.
Els assumptes de diners sempre són delicats i alhora difícils.
Quan el meu pare va formar part del Consell d’Administració,
recordo haver-li sentit comentar alguna vegada que el
president del Consell es queixava del gerent en aquells
moments – el de l’època florent - referent a les seves
condicions econòmiques, tot dient d’ell:
- No en té mai prou!
És en aquests casos, i probablement en no gaires més, que el
president del Consell estava informat de la qüestió. Algú havia
d’autoritzar el sou dels gerents. Ben mirat tot plegat era prou
estrany.
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El Consell Tècnic
Per tal d'evitar les contínues critiques i comentaris entre
responsables dels diferents departaments, s'iniciaren unes
reunions de tots ells juntament amb els tres gerents, cada
dilluns, una vegada acabada la jornada laboral. Però, enlloc
de suavitzar la situació i acostumar-se a treballar en equip,
debatent temes importants de direcció, coordinació i política
d’empresa, va ser com una plataforma de continuats
enfrontaments i dos dels gerents deixaren d'assistir-hi per
sempre. Una de les qüestions que va contribuir a separar-nos
més fou la pretensió d'un dels gerents de col·locar el seu fill a
l'empresa. La majoria de nosaltres havíem substituït als pares
respectius en el càrrec i, amb tot, no consideràvem que fos
encertat que els gerents col·loquessin els seus fills a
l'empresa. El resultat fou que l'assumpte es traslladà al
Consell d'Administració per convèncer-me a mi i aquest ho
aprovà. La decisió fou totalment negativa: al poc temps, el
primer fill de gerent que va entrar a l'empresa se'n va anar
avorrit de la situació, decisió que deia molt a favor seu.
Uns dies després de morir l'anterior gerent únic, un dels nous
gerents, el que estava per sobre dels altres, em va preguntar
si mai l'anterior gerent no m'havia parlat dels fills d'ells, i li
vaig dir que no. Fou una de les poques vegades en la vida
que recordo haver mentit. El difunt me n'havia parlat en
veure's molt pressionat pels que ara ocupaven el seu lloc, i
volia saber el meu parer tot esperant que aquest fos negatiu,
com així va ser. Vaig manifestar-li que no era convenient que
a l'empresa entre el personal qualificat hi hagués vincles
familiars entre ells. Això és el que esperava sentir l'antic
gerent per manifestar-ho als pares i així sortir de l'entrebanc.
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Hauria estat millor que aquesta resposta jo l'hagués donat de
nou a l'interessat.
La majoria de les qüestions que es tractaven en el Consell
d'Administració tenien molt poca importància i no val la pena
tenir-les en consideració, tractarem solament de les que sí en
tingueren d'importància, i molta. Encara que sigui anecdòtic,
és interessant el cas que, de tant en tant, el que es tractava en
el Consell d'Administració transcendia i l’endemà tothom
n'estava assabentat. Jo sospitava d'un dels gerents i com és de
suposar ell devia sospitar de mi. El cas és que en moltes
ocasions era molt desagradable estar malfiant l'un de l'altre.
Al cap dels anys, quan l'empresa estava en les seves
acaballes i les lluites eren entre el Consell i gerència, i els
treballadors afectats per la regulació de plantilla per negociar
les indemnitzacions, em varen informar del contingut d'una de
les reunions del Consell i en successives ocasions l'informe
era puntual. No m'explicava com podia ser, fins que se'm
digué el sistema. Com que jo estava en el grup dels afectats
ja no tingueren inconvenient en dir-me el sistema
d'espionatge que durant tants anys havien emprat, sempre
que es feien les reunions del Consell a la sala preparada amb
aquest fi. Sobre la gran taula en què s'asseien els consellers
hi havia un telèfon, i la línia del mateix anava al terra passant
per un tub de ferro molt més gran de diàmetre que el fil del
telèfon, fins al soterrani. Els escoltes es tornaven per posar
l'orella al tub i assabentar-se de tot el que es deia a la planta
superior. Sembla mentida que el sistema funcionés durant
tants anys i ningú sospités. L'única explicació que hi havia era
que la mútua malfiança entre els consellers, feia que no es
pensés en cap altra possibilitat.
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P. R. I. C. O. M. I. S. A.
Es plantejà la "necessitat" de crear un altra empresa, amb
l'única finalitat d'aflorar capital. La proposta era crear una
empresa amb els mateixos accionistes de Cofasa i que
mantinguessin la mateixa proporció de participacions en les
dues empreses; el capital sortiria de les reserves i es
repartiria proporcionalment a les participacions dels
accionistes de l'empresa mare. El Consell d'Administració
seria el mateix, solament canviaria la gerència, que seria
única i representada per l'assessor fiscal de l'empresa,
probablement autor de la idea.
- A què es dedicarà la nova empresa ? - vaig preguntar.
- Doncs, a fer inversions, com poden ser accions d'altres
companyies, préstecs amb garanties, en una paraula el seu
patrimoni serà tenir el que en diuen "paper de vídua" - va
contestar el futur gerent. La discrepància per part meva era
absoluta i vaig contestar-li:
- Si es tracta d'aflorar capital creant una nova empresa, crec
que s'hauria de tenir més ambició; el Consell d'Administració
hauria d'estar format per accionistes prou representatius de
l'empresa actual, pel que fa a capital i capacitats empresarials
i, solament un parell d'aquests haurien de ser-ho de les dues
societats per tal de no estar massa desvinculades; cercar una
activitat comercial amb perspectives de futur i no conformarse amb el "paper de vídua", que dit sigui de pas és un "trist
paper"; i si el que es vol és garantir el patrimoni, podríem
passar la propietat dels edificis a la nova societat, per tal de
no tenir tots els ous al mateix cistell.
- Això no pot ser -- va dir el gerent administratiu -- ja que hem
de procurar que els accionistes tinguin sempre la mateixa
participació en les dues societats.
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- És absurd pretendre això, ja que no hi ha cap llei que privi a
un accionista de vendre's les accions d'una de les societats -vaig contestar-li.
Per tal de demostrar el que deia, a la primera ocasió vaig
comprar a un accionista solament les accions de Cofasa i no
les de la nova empresa, sense cap impediment per part de
ningú.
Tot fou inútil, es creà la societat amb el nom de PRICOMISA,
que més o menys volia dir: Promotora del Comerç i de la
Indústria S.A. i, s'invertí el capital en telefòniques, bancàries i
altres "papers de vídua". La data oficial de la creació de la
nova empresa fou el 30-5-1970.
Es va perdre una ocasió que possiblement hauria garantit als
accionistes el seu patrimoni, ja que un altre Consell
d'Administració probablement no hauria permès que en
temps difícils es malversés tot el patrimoni de les dues
societats per sostenir un negoci que no tenia futur.
Feia quatre o cinc anys que era conseller i per primera
vegada ens presentaren el llibre d'actes per signar. En
començar a llegir-lo, vaig negar-m’hi perquè no reflectia la
veritat, tot s'havia aprovat per majoria segons les actes i
moltes qüestions prou importants ni es mencionaven.
- No signar les actes és una irresponsabilitat per part teva,
quan s'accepta una responsabilitat s'ha de ser conseqüent -va dir-me el nou president del Consell.
- Ho sento, em consideraria un irresponsable si signés el que
no reflecteix la veritat del que va succeir - fou la meva
resposta.
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Ens passàvem moltes reunions discutint de temes que per a
l’empresa no tenien massa importància. Un dia, va emmalaltir
un dels consellers més grans en edat i, a més, important com
a accionista. No tenia fills, però sí molts nebots i es parlava de
com fer el traspàs de les accions als nebots per tal d’evitar els
impostos. Jo trobava molt malament que hi intervinguessin, i
els deia :
- Deixeu-lo tranquil, que si traspassa les accions als nebots,
una vegada fet li sabrà greu.
No vaig aconseguir, com de costum, que em fessin cas i el
traspàs es consumà, i, com no podia ser d’altra manera, el
pobre home va passar els anys que li quedaven de vida amb
una gran recança per haver perdut la propietat de les
accions. És normal en moltes persones quan són grans tenir
aquestes reaccions, i en aquest cas el tema de les accions de
la societat els obsessionava.
No en tenia cap experiència personal del comportament de
les persones quan arribem a grans, més aviat estava en
contra de la cessió del patrimoni a nebots pel que havia sentit
a dir, però, sí que vaig viure una situació semblant quan la
mare estava al final de la seva vida. En arribar a grans es
perd el control, vés a saber què em passarà a mi.
Vaig ser conseller als trenta-nou anys, mentre que els altres
consellers i gerents en tenien una vintena o més que jo i mai
no vaig aconseguir res del que em proposava, sempre
quedava sol, tot i que seguia escoltant per part del gerent de
la nova societat :
- Vostè, senyor Roura, qu.. qu.. quan diu una cosa hi toca.
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Contracte de la consultoria IOR
Un dels pocs intents de millora de la gestió de l'empresa, o de
l'organització, com solien dir els gerents, va ser contractar a
IOR, consultors i organitzadors d'empreses. Van venir a
veure'm al meu departament, com suposo que feren a tots els
altres, procurant informar-se de tot el que feia a les
corresponents seccions. Vaig tenir a les meves mans, no
recordo per quin conducte, part del seu estudi, ben segur
que hi faltava el més important ja que l'assumpte va quedar
mort i suposo que el motiu degué ser que les conclusions no
interessaven a la gerència col·legiada.
Ara em pregunto: per què no em vaig interessar més per
saber les conclusions a què havia arribat IOR? El més normal
era pensar que afectaven negativament a la gerència, però,
amb tot, jo havia de tenir més interès en saber el resultat d'un
treball que tampoc vaig preocupar-me de saber què havia
costat. Si hagués de comptabilitzar les meves fallades en faria
un bon gruix.
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L’assumpte Santana
Passaven els anys i les coses anaven empitjorant. Un dia,
parlant amb un meu cunyat, més afeccionat al tennis que jo i
amb més temps de practicar-lo, sobre l'èxit per a tot ús de les
camises de tennis Lacoste i Fred Perry, comentàrem que les
dues marques corresponien als noms de dos tennistes
famosos i la possibilitat de crear una nova marca amb el nom
d'un altre tennista famós, que naturalment podria ser el de
Santana. Era una bona idea, però, com fer que es realitzés?
No hi havia més remei que fer que el màxim responsable de
l'empresa es cregués que la idea havia estat seva i, aprofitant
la visita diària d'aquest al meu despatx, tot encaminant la
conversa en la direcció més apropiada, li vaig dir:
- Lacoste va ser el millor tennista francès, Fred Perry fou el
millor tennista anglès ....
- I Santana el millor tennista espanyol -- va dir ell amb
precipitació i gran satisfacció per la brillant idea que acabava
de tenir.
Immediatament va buscar contactes per tal de fer la proposta
a Manolo Santana; s'aconseguí, i a pesar dels inconvenients
que representava que aquest ja tingués uns socis que
explotaven el seu nom com a marca, es firmaren uns
contractes d'explotació. El gerent, fins i tot davant meu, no
desaprofitava mai l'ocasió, quan venia al cas, de dir que ell
era qui havia tingut la idea de fabricar polos amb la marca
Santana. És ben curiós el comportament humà, ignorem o
oblidem els altres amb gran facilitat quan ens convé. No ens
adonem que les idees no solen ser mai pròpies al cent per
cent, sempre hi ha qui, o què, que ens ha donat el camí.
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Era important que l'assumpte funcionés ja que l'empresa
anava mancada de comandes i, al mateix temps, era
preocupant per si anava massa bé. Tant Santana com els qui
l'envoltaven eren de Madriz i el seu tarannà no tenia res a
veure amb el nostre: eren les clàssiques persones que
busquen el negoci fàcil.
Es fabricaren més de mig milió de camises en uns tres anys i
no se sabrà mai si hi hagueren beneficis, perquè al final les 25
mil peces que ells tenien en dipòsit a Madriz no les pagaren
mai i els milions que s'avançaren a Santana a compte de la
seva participació tampoc es recuperaren, ja que excedien en
uns 25 milions del que li pertocava quan les vendes minvaren
del tot. Les existències que quedaren, unes 25 mil peces més,
quan el producte es venia poc, foren liquidades pel penúltim
gerent a 100 pessetes unitat, a causa del menyspreu que tenia
per l'article. El seu preu de venda era de 1.600 pessetes i la
qualitat de l’article estava a la mateixa altura que Lacoste i
millor que Fred Perry. Era un article clàssic que no vàrem
saber mantenir.
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Nous components al Consell
Hi havia renovacions al Consell d'Administració, un d'ells va
ser un component d'una de les poques famílies importants pel
que fa a participació de capital social i en una nova ocasió
vaig proposar un seu nebot per a conseller i ell em digué:
“Encara no és el moment”. Ell sabria perquè. Més endavant,
quan el nebot va entrar a formar part del Consell, em vaig
adonar del que en aquell dia em va dir l'oncle: havia arribat el
moment de fer una política encaminada a desprestigiar la
gerència i apartar-la de la direcció de l'empresa, no per la
seva incapacitat, que la tenia, sinó més aviat per castigar-la de
suposats pecats passats que consideraven que alguns d'ells
havien fet, en benefici propi i contra l'empresa.
Per a mi era una política completament equivocada, havíem
d'oblidar coses passades i mirar el futur buscant solucions als
molts problemes que hi havia per tirar l'empresa endavant.
Una altra cosa haguera estat si s’haguessin proposat canviar
la direcció per una de més capacitada. No vaig aconseguir
mai mitigar l'odi i el menyspreu que tenien acumulats d'anys,
ja que aquest no els deixava obrar d'altra manera. Fins i tot
vaig arribar a pensar que la meva actitud els feia creure en
una mena de complicitat, per part meva, en els assumptes
tèrbols que en anys passats es produïren, segons deien ells.
Rares vegades es donen casos de persones que, ocupant
posicions de privilegi, se’ls admiri i se’ls respecti i,
malauradament, sol ser l’enveja el que fa que hom els busqui
tota classe de defectes o el que és pitjor, pecats. Com que jo
no en tenia cap prova, malgrat haver sentit explicar moltes
“històries” des de petit, de cap manera podia recolzar
aquestes actituds.
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El gerent que actuava com primer o principal, va començar a
parlar de retirar-se. Un dia es va presentar al meu domicili
particular per proposar-me que jo fos el seu substitut. Vaig
dir-li que ho acceptaria si venia el cas, ja que preveia que es
desfermaria, com així va ser, una lluita ferotge per tal d'evitarho. En fer la proposta als altres "gerents", s'inicià una lluita
soterrada per tal d'evitar la meva designació, una lluita per
part dels altres, ja que jo no vaig fer ni el més petit pas
perquè l'assumpte prosperés, ni en vaig parlar mai amb
ningú.
El gerent de PRICOMISA era el que es diu un funcionari, mai
més ben dit, ja que havia estat funcionari d'Hisenda i això feia
que assessorés empreses per tal d'estalviar-se impostos. No
era una persona d'idees clares, i menys, en el que feia
referència a la gestió d'una empresa. Sempre tenia por i es
creia en l'obligació de dir sempre el que marcava la llei. Una
de les seves insistències era l'obligació que hi havia de fer la
regularització de balanços, cosa que jo tampoc hi estava
d'acord; el valor de les coses quasi sempre és molt relatiu i
tractant-se de "no fer" els altres hi estigueren d'acord. Quan ja
estava fora del Consell, un dia em vingué un administratiu
perquè confirmés l'existència de maquinària i vaig comprovar
que havien donat un valor astronòmic a elements que eren
pura ferralla. Incomprensible, si no és que es valgueren
d’això per a la obtenció de crèdits.
Tornàvem un dia de Barcelona el gerent que es volia retirar i
jo, quan en passar per Girona anàrem a visitar el gerent
funcionari al seu despatx. No sé perquè es parlà de la
successió enfocant l'assumpte en un altra direcció, els cas és
que als pocs dies es va rebre una carta del gerent funcionari
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dirigida al Consell de Cofasa en la qual es proposava crear
una altra gerència de tipus tècnic.
- I ara! Nosaltres en volem treure i aquest n'hi vol posar més! - digué un dels consellers, amb tota la raó.
Era un dels components d'una de les famílies d'accionistes al
qual vaig recolzar perquè un seu nebot, més jove que jo,
entrés al Consell quan hi hagués una baixa, pensant que seria
positiu, i la meva mare em va dir que m'havia equivocat. Ella
tenia en compte les lluites que havien tingut el seu pare i el
meu, i el que jo volia era que no hi haguessin aquest tipus de
problemes, per això deia sovint :
- Oblidem el passat si aquest és un obstacle per encaminar
bé el futur.
No hi havia manera que això es tingués en compte, perquè
segurament ells tenien molt present els greuges que creien
haver rebut en el transcurs del temps.
Quan l'empresa arribava al seu final, jo era més comunicatiu i
en les contínues tertúlies en hores de treball, m'assabentava
de moltes coses. Em digueren que un dia el meu pare, cansat
del pare del dit conseller jove, el cità a la plaça que ara és
del mercat i, valent com era, amb un parell de cops de puny
el va deixar KO.
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Comença a actuar el meu “germà”
Varen començar els passos per substituir el gerent que volia
plegar i continuar com a president del Consell
d'Administració. Un amic meu, tan amic que, segons ell, érem
com “germans”, va començar a empènyer a tots nivells per
fer que un seu nebot ocupés la plaça de gerent de l'empresa,
argumentant que tenia totes les condicions per ser-ho, segons
exposava en diverses cartes dirigides al Consell i a mi.
Aquest senyor que pretenia la plaça, era gerent d'una altra
empresa competidora i no tenia massa bona fama. Una de les
causes era que venia a sota preu amb molta freqüència; tenia
molta pelica, era d'aquelles persones que no pots jutjar per
les seves paraules, en sabia de parlar, i havies de ser molt
expert per no deixar-te convèncer. Com que no ens va
convèncer, l'amic, o "germà" meu, va venir a veure'm a casa i
em digué :
- La vostra empresa – i també d’ell, ja que era accionista -- té
pèrdues i quan reparteix dividends en realitat reparteix
capital i la del meu nebot té beneficis, quan la vostra empresa
tanqui, què faràs tu?. Per què no fas societat amb l'empresa
del meu nebot?. Si hi poses quatre milions i mig, pots ser-ne
soci. Vaig deixar-me estimar i vaig fer alguna visita a
l'empresa del nebot sense tenir la més mínima intenció de
deixar-me convèncer, perquè si la nostra empresa anava
malament, l’altra anava pitjor. El que no comprenia era la
insistència del meu "germà". Tot i conèixer-lo, m'estranyava
l'estimació que demostrava pel seu nebot i per a mi, fins que
em vaig adonar del que realment pretenia -- com sempre em
costa d'agafar l'ona al moment, i tractant-se del meu "germà" o
qualsevol membre de la seva nissaga, no m’hauria de costar
tant, però, com deia el Coyote en les novel-les d'aventures de
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la meva joventut: “A un home intel·ligent és més fàcil
endevinar les seves reaccions i intencions”. El que pretenia el
meu “germà” era recuperar el capital que ell havia invertit en
l’empresa del nebot. Tot això era a finals del 76.
El meu pare no es cansava de repetir: A la tercera generació
les empreses peten -- es referia a les que són familiars --.
Nosaltres podem evitar-ho, ja que podem triar els
responsables. Fins que es va adonar que era més gran
l'egoisme personal que l'estimació a una causa comuna. En la
vida podem equivocar-nos moltes vegades, però és
imperdonable que quan s'ocupa una posició privilegiada amb
poder i capacitat de decisió, se sobreposi l’interès personal al
futur de tota una comunitat.
La lluita dins el Consell d'Administració per la substitució del
gerent que volia plegar era entre aquest i jo d'una banda, i els
altres dos gerents per l'altra. Ells volien una persona a qui
poguessin dominar i nosaltres volíem una persona que fos
vàlida i estigués per sobre de tots. Els altres dos gerents
varen presentar un altre candidat, era tècnic tèxtil, no en
gènere de punt. A ells ja els anava bé, hauria satisfet els seus
plans, “dominar” la qüestió tècnica. Quan el varen presentar
al Consell perquè decidís no em vaig comportar massa bé, la
meva actitud donava peu que pensessin que jo temia que
se’m desbanqués i posteriorment els fets varen demostrar
d'una forma ben clara que els problemes no eren a nivell
tècnic o de producció, sinó de direcció, ja que quan vaig
sortir del Consell cada vegada que posaven un tècnic, -- o
Staf, com en solien dir -- per substituir-me, no se'n sortia.
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La producció i el disseny
Organitzar la producció d'una fàbrica de gènere de punt que
produeixi articles més o menys de moda i en dues
temporades a l'any, no és gens fàcil. Un dels problemes més
difícils de resoldre és el servei de les comandes per les dates
que han estat contractades.
El mostrari de cada temporada, la d'estiu i la d'hivern, tenia
uns 80 models, per quatre talles i divuit colors, tot plegat eren
unes 5.760 variants per temporada i un total de 250.000 peces
anyals de venda, la quarta part del que hauria d'haver tingut
una empresa d'aquelles dimensions. Quant a les matèries
emprades, podien ser de 6 a 12 famílies per temporada, amb
les corresponents fornitures adequades a cada model segons
disseny. No hi havia manera que es canviés de política: reduir
els mostraris, talles i colors i buscar més punts de vendes per
tal d'aconseguir que les fabricacions dels diferents models
fossin rendibles.
Es fabricava segons comanda, es sortia a vendre quan la
temporada anterior ja havia acabat pel que feia a fabricació.
La venda durava dos mesos i les comandes s'havien de servir
en tres terminis segons necessitats del comprador i al final del
període de venda solien venir les comandes importants dels
majoristes, corresponents a les seves vendes, que solien ser
per servir en el primer termini. Això feia que, tot el que estava
en fabricació corresponent al primer i segon termini de servei
s'hagués d'apartar i es creava un caos molt difícil de resoldre.
Era una empresa gran que treballava com els artesans. No es
tenia la valentia d’anul·lar tots els articles de poca venda;
fabricar-los equivalia a perdre més diners encara i, a més,
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entorpien la fabricació dels articles de més venda. Quan
teníem unes quinze mil peces venudes, col·locades per ordre
d'articles de més a menys venda, se separaven un 10 % i, les
mil cinc-centes peces representaven el 50 % dels models.
Proposava l'anul·lació d'aquest 50 % dels models i no
s'acceptava mai en la seva totalitat.
Disseny, dissenyador, aquest era un gran problema. De tots
els que passaren per l'empresa només en recordo un que
reunia condicions, si vertaderament hagués estat al servei de
l'empresa. Difícilment es pot trobar un dissenyador que, a
més de ser bo com a tal, conegui tots els problemes de
producció d'una empresa de gèneres de punt. Això no vol dir
que també hauria de ser responsable de la producció, ja que
tractant-se d'empreses com la nostra, que es podia
considerar teòricament gran, no seria operatiu, perquè els
parenostres li traurien les avemaries del cap. El que sí crec és
que l'empresa necessitava que el dissenyador anés d'acord
amb el responsable de vendes i molt particularment amb el
director de producció, sent aquest últim el que decidís en cas
de no haver-hi quòrum entre ells. No serveix de res fer un
gran mostrari si surt a un preu inassequible per als clients de
l'empresa i és de difícil fabricació. El director de producció
en veure un prototipus, ha de copsar d'immediat tots els
possibles problemes de fabricació i ha de donar solucions
per a la modificació, si cal, del model, sense perdre les seves
característiques, i ha d’harmonitzar tot el mostrari, adequant
els recursos disponibles, o millor dit, fer que els mostraris
s'adaptin al màxim als recursos, sense perdre la seva
condició de moda, a fi que el producte sigui competitiu i
rendible.
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Les meves desavinences amb el dissenyador de torn eren
constants, i aquest anava a queixar-se al gerent també de
torn. Resultat: jo era una persona intractable. La veritat és que
si jo hagués tingut més corda no s'haguessin donat tantes
situacions tenses. Creia, i crec encara, que per vendre als
preus adequats a la demanda del mercat, s'havia de fabricar a
uns costos també adequats i això solament es pot aconseguir
amb mostraris més reduïts, fabricacions mínimes rendibles
per model i una metodologia flexible que redueixi al mínim el
sobrecost. La solució a aquests tan grans problemes l'ha
imposat, en ocasions, el mateix mercat: petites empreses i
treballs a mans i a domicili.
Una empresa que fabriqui productes de llarga permanència
al mercat no té res a veure amb una que cada mig any ha de
canviar tots els productes a fabricar, és per això que la
metodologia, en aquest cas, té tanta importància. Molts
pensaven que la maquinària de tissatge de l'empresa estava
desfasada i que aquest era el gran problema. És bo tenir un
parc de maquinària que sigui l'últim crit, però impossible
d'amortitzar si es vol estar al dia. Amb màquines molt
antigues en bon estat es pot fer moda, depèn de les
circumstàncies i tendències del moment.
Sempre he comentat que les màquines circulars de gran
diàmetre, quan es tracta de llargades de peça amb acabats,
no em convencen. No es tracta de gustos sinó de rendiments.
A grosso modo, una operària pot portar, de les mateixes
característiques, dues màquines de 33", o quatre de 18", 20",
22" i 24". La saturació de l'operària serà la mateixa en els dos
casos, però en el segon cas les mengües o sobrant de tall
seran més baixes, i el temps de preparar i tallar també. En
ocasions es feren en moltes empreses grans inversions en
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maquinària de grans possibilitats en tipus de punt i per
exigències de la moda funcionaven teixint els punts més
senzills i clàssics com els telers més antics.
Per fabricar un jersei, el tissatge en números rodons és un 10
% del temps pel que fa a mà d'obra, i la confecció el 90%. O
sigui, en igualtat de possibilitats de tissatge és millor l’opció
de telers de menys diàmetre que redueix el sobrant de
matèria en tallar i escurça el temps de confecció. Aquestes
opinions transcendien i alguns components del Consell
d'Administració arribaren a dir que a mi em feien por les
màquines modernes, això, és clar, quan jo era fora del
Consell. Mai un conseller no va demanar la meva opinió
sobre aquestes qüestions.
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E l p e n ú l t i m g e re n t
Descartat el nebot del meu "germà" per ocupar la gerència de
l'empresa, les gestions s'encaminaren a aconseguir un gerent
que fos totalment foraster, o sigui, que ni fos d'Olot, i
seguírem les recomanacions d'un especialista en organitzar la
producció que no era de la localitat. Es va contractar aquest
nou gerent tot i el rebuig d’alguns accionistes en l'Assemblea
en què es va aprovar la proposta. Els que hi estaven en
contra, en una de les poques assemblees en què alguns
accionistes s'atreviren a opinar, recolzaven com a candidat a
un empleat de l'empresa, també accionista, però la proposta
no s'atreviren a fer-la i va ser el mateix candidat que la va fer
personalment, tot remarcant les seves pròpies i immillorables
qualitats, cosa totalment impresentable i poc seriosa, i, com
que tenia poc prestigi, no es va tenir en compte.
A nivell interior es presentaren altres propostes que ni
arribaren al Consell d'Administració, com la que va presentar
el que en una assemblea es proposava ell mateix. En aquest
cas feia una proposta en què substituïa la baixa del gerent per
dos apoderats, ell i jo. Recolzat per uns pocs, feia les
propostes que a mi em relliscaven, no considerava que fossin
operatives. Es necessitava un canvi substancial i havíem de
fer el possible per tal d’aconseguir-ho.
Mentrestant, el nebot del meu "germà" va aconseguir que el
proposessin com a gerent d'una altra empresa de la localitat,
econòmicament molt més forta que la nostra i amb més
prestigi com a fabricant de productes de qualitat. Aquesta
empresa, com totes en aquells moments, tenia problemes
d'adaptació a les noves circumstàncies i la proposta que se'ls
féu era: el nebot com a responsable de vendes i jo com a
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responsable de producció. Acceptaren al nebot com a gerent
i consideraren que, en ser de família, la meva incorporació
podria ser problemàtica. Encara ara en moltes ocasions s'han
lamentat de haver rebutjat la proposta, que ni tan sols se'm va
fer en ferm; lamentacions degudes al fracàs de la gestió del
nebot del meu "germà", al qual acusen del desprestigi de la
marca, i resultats econòmics molt dolents, amb pèrdues de
centenars de milions. El que no se sabrà mai, és si jo hauria
acceptat, tot i tenir molts problemes en la nostra empresa.
El gerent que es volia retirar i jo donàvem suport a la
candidatura del gerent foraster, del qual en teníem bons
informes. Estava convençut, i així ho vaig manifestar al nou
Gerent una vegada acceptat, que el fet de ser foraster,
d'entrada, el faria estar al marge de les lluites internes
ancestrals, aconsellant-li en reiterades ocasions que no
volgués saber res d'aquestes lluites passades i procurés
valorar, ell personalment, a tots i cadascun dels components
de la plantilla amb responsabilitats i obrar en conseqüència.
No ho vaig aconseguir, tot i donar-li'n exemple, ja que jo no li
parlava mai dels altres ni de coses passades que es referissin
a la convivència entre empleats de l'empresa. Com més
insistia en què no es fiqués en els problemes personals
històrics de l'empresa, semblava que ell encara hi tenia més
interès en saber-los i aquesta va ser una de les causes del seu
fracàs, als quatre anys de gestió (77 a 80).
S'havia anat renovant el Consell sense que els nous consellers
servissin per solucionar cap dels problemes que ens
afectaven. Vaig promoure l'elecció d'un d'ells, més jove que
jo, pensant que serviria per amorosir i desterrar les lluites i
gelosies entre famílies d'accionistes i em vaig equivocar, va
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ser pitjor. Es va demostrar que la meva mare tenia raó quan
va desaprovar l’elecció del nou conseller.
S'iniciava una nova etapa amb la nova gerència. Tot i
continuant el triumvirat, el nou gerent, a la practica, havia
d'estar per sobre dels altres. No va ser ben rebut quasi per
ningú i les antipaties en contra meu cresqueren encara més,
ben segur que pensaven que jo procuraria aprofitar-me de
les circumstàncies d'haver estat un dels pocs que va recolzar
la seva candidatura. Va començar a caminar amb ganes de
voler canviar-ho tot, era impacient, nerviós, i ja als primers
dies, desconfiat. Sempre he cregut, tot i no haver-m'hi trobat,
que quan un arriba de nou a una empresa ha de tenir molta
prudència i abans de prendre una decisió assegurar-se molt
bé de la seva conveniència, per no començar amb mal peu i
perdre la confiança dels seus subordinats. Malament rai quan
a un superior no se’l considera això, superior, i solament ho
és jeràrquicament.
Vaig procurar ajudar-lo informant-lo de la situació de
l'empresa – menys l’econòmica, que no coneixia a fons -, fins i
tot ajudant-lo a buscar allotjament. Va començar a fer nous
fitxatges, concretament al sector comercial, que era el que
més recolzament necessitava. Feia poques setmanes que
estava aquí i em va sol·licitar que li avalés un crèdit per
canviar-se el cotxe, vaig pensar: Ja l'hem parida, bé comença
– li van reclamar el crèdit per via judicial quan el localitzaren
al cap de 10 anys, i em vaig escapar d’amortitzar-lo. Ho
justificava dient que el seu perdia oli i convenia canviar-lo per
un de nou i no disposava d'efectiu. Ell era molt baix i es va
comprar el cotxe més gran que en aquells moments hi havia
al mercat. No m'agradava gens la seva actuació en aquest
afer, perquè demostrava un afany de donar-se importància i
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de voler aparentar més del que en aquells moments era. Vaig
començar a dubtar de l'elecció que havíem fet.
Una de les obsessions del nou gerent era implantar la
informàtica a l'empresa, no informatitzar l'empresa com crec
que hauria hagut de ser. La majoria d'empreses tingueren
grans dificultats per informatitzar-se i era ben lògic, ja que
estàvem en el principi d’una nova època.
Com sigui que jo no veia bé la forma com es pretenia fer la
implantació de la nformàtica, en algun moment, en converses
amb consellers, quan era un d'ells, vaig criticar la implantació
i això no els agradà ja que tampoc, en aquest cas, vaig saber
explicar-me bé. He dit abans implantar la informàtica, no
informatitzar, perquè va ser sempre així. Hi havia un
ordinador que se situà en un departament a part, dintre les
oficines, comandat per un programador i dues senyoretes
que feien de "teclejadores". Els programes es feien segons els
criteris del programador i es va donar el màxim
d'importància a la comptabilitat, quan el gran problema era
l'organització de la producció.
Quan s'havien d'entrar dades a l'ordinador, per exemple els
escandalls dels productes que es fabricaven, s'havia de
demanar dia i hora, i una persona de producció que sabia el
que tenia entre mans, dictava a la teclejadora totes les dades
de cada escandall. Si s'hagués informatitzat l'empresa, tal com
es projectà en el pla de viabilitat en els moments finals de la
mateixa, en cada departament hi havia d'haver una terminal
connectada a l'ordinador central i, conseqüentment, cada
departament hauria entrat i recollit les seves dades. Tot hauria
estat més fàcil i operatiu. La direcció -- les dues últimes -creia que per dominar l'empresa s'havia de tenir la
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informàtica segrestada, sense que ningú, llevat dels assignats,
hi tingués accés.
Quan en els aspectes productius l'empresa és transparent,
l'un empeny a l'altre perquè les coses funcionin millor i els
que fallen queden en evidència. Si la direcció no està a l'altura
de les circumstàncies queda en fals contínuament. És el que
succeí en informar, particularment en un petit programa fet
privadament, de la situació de la producció a tots els nivells
que considerava adients.
Quan ja estàvem als finals de l'empresa, vaig intentar un
sistema molt simple que esperava que fos efectiu.
Començàrem la campanya fent un imprès especial en què hi
constaven els llançaments de les comandes amb la data de
servei al client. Es donava una còpia, quan la pàgina era
complerta, a cada un dels departaments -- teixir, tallar,
confeccionar, planxar i entrada a magatzem -- Com sigui que
les comandes no venien per ordre de servei al client, el
responsable de cada secció havia d'estar sempre alerta per
activar sempre les que tenien data de servei més pròxima i
anotar la finalització de l'operació a la columna corresponent.
No vaig aconseguir que el sistema funcionés. Les contínues
intromissions de la direcció en el procés productiu,
especialment quan necessitaven diners i volien que una
determinada comanda passés davant les altres, ben segur per
les condicions de pagament, ho entorpien tot encara més i jo
quedava sense autoritat per imposar el sistema que creia més
efectiu. Quan els diferents nivells de la direcció d’una
empresa, cada un d’ells va per lliure, ja ningú sap a qui ha de
fer cas i es provoca el caos.
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La senyora responsable de fer els llançaments o ordres de
fabricació, extraordinàriament competent, feia uns fulls
semblants al que jo volia implantar, però se les guardava per
a ella i d'aquesta manera quan es volia saber la situació d'una
comanda, es necessitava la seva col·laboració. Va tenir un
cert disgust en veure que el que ella guardava tan zelosament
estaria a l'abast de tantes persones. És una actitud molt
corrent creure que és important de fer-se imprescindible. Mai
vaig seguir aquest principi. Em va doldre que la responsable
de fer les ordres de fabricació li sabés greu l’adopció d’un
sistema de seguiment similar al que ella utilitzava, perquè era
de les poquíssimes persones en qui podia confiar, en tots els
aspectes.
En la vida hi ha qui diu que val més equivocar-se alguna
vegada que no pas desconfiar sempre de tot i de tothom. No
és que jo estigués desconfiant sempre, però, més o menys
creia saber en qui podia confiar i, això sempre és agradable
si es té en compte que en una empresa solen haver-hi
sempre problemes de relació entre el personal de la mateixa.
En certa manera es feia difícil que entre nosaltres hi hagués
sinceritat i un mínim de noblesa. Al llarg dels quaranta-set
anys de permanència a l’empresa, en ocasions m’assabentava
de “partes” desfavorables que s’havien donat amb l’intent de
perjudicar-me, o, com a practica d’aquest esport tan i tan
corrent que quasi practica tothom, que és parlar dels altres i
si pot ser malament. Fins i tot hi havia qui ho feia amb doble
intenció, pensant que això l’afavoriria a ell. Mai vaig donar
peu que em vinguessin a portar “partes” i amb la meva
manera de ser era difícil que algú ho fes, però, en comptades
ocasions algú s’hi va atrevir en no resistir la temptació. No en
feia massa cas, més aviat servia per desqualificar al portador
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de “partes”, perquè pensava que de la mateixa manera que
venien a parlar-me malament dels altres, ho farien de mi amb
aquests mateixos altres. Vaig tenir-ne alguna confirmació.
També ens podem equivocar en el judici de les persones,
però no desconfiaríem si no veiéssim una actitud prou
marcada que ens induís al dubte. El sol fet que hom tingui un
subordinat que alhora pugui tenir contacte amb un altre de
superior nivell, ja és una situació de difícil assimilació pel que
és al mig. Aquesta era una de les característiques de la
direcció de l’empresa, la xafarderia justificativa, més
accentuada en l’última època.
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Les existències de matèria primera
Un dels departaments en què el responsable es considerava
imprescindible era el magatzem de fils. En una superfície
d'uns 1.800 m2 hi havien unes 200 tones de fils de
moltíssimes varietats, moltes d'elles convenients per quan
s'havien de fer prototipus, i el responsable no es cansava de
repetir :
- El dia que jo plegui el que hagi d'ocupar el meu lloc haurà
d'estar un any al meu costat abans de poder-se fer càrrec de
la situació.
Quan alguna disposició meva -- jo era el que tenia més
necessitat dels seus serveis -- no li agradava, anava a
queixar-se a direcció, actitud que sempre vaig reprovar de
tot el que la tenia i eren molts malauradament; tothom vol fer
mèrits, o es pensa que amb aquestes actituds fa mèrits.
Cansat d'aquesta situació, personalment, ja que d'altra
manera no ho hauria aconseguit, vaig fer plànols del
magatzem de fils numerant les prestatgeries per sectors i
col·locant, també personalment, els números al lloc
corresponent. Reordenant el fitxer, anotàrem en cada fitxa el
número de prestatge on estava situada la partida; és el més
elemental que es deu fer en tots els magatzems, i quan tot va
estar a punt li vaig dir al responsable del magatzem :
- Ara, si vols, ja pots plegar la setmana que ve.
Per saber on estava situada una partida de fil ja no es
necessitava d’ell. No sé per quin motiu, va plegar al cap de
poc temps, molt abans de tenir l'edat de la jubilació.
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La fira d’Atlanta
Als pocs mesos d’haver estrenat el penúltim gerent es
presentà l'ocasió d'assistir a una fira de maquinària per a la
confecció a Amèrica, a Atlanta concretament. El nou gerent va
organitzar el viatge per anar-hi amb les respectives esposes,
pagant l'empresa solament les despeses nostres i no les de
les senyores. Va ser un viatge molt il·lustratiu i clarificador.
Per si en tenia cap dubte es va confirmar que ell i jo teníem
molt poc en comú, tant a nivell personal com de la manera
d'enfocar la futura política d'empresa.
Era una fira eminentment tècnica i sent els seus coneixements
tècnics totalment nuls, s'entestava que havíem de canviar tota
la maquinària si ens en volíem sortir, s'havia d'automatitzar
tot. La meva opinió era ben diferent i vàrem començar a
marcar posicions, perquè, tot i ser ideal tenir l'empresa
tècnicament a l'últim crit, hi havia altres prioritats molt més
assequibles i ensems eficaces i ineludibles, ja que la curta
vida dels models en fabricació, feia que fos molt arriscada
l’adquisició de maquinària molt especifica. La moda sol ser
molt canviant.
Més que l'exposició o fira en si, va ser altament il·lustratiu
l'aprofundiment en la concepció que els americans tenen de
les coses en general i com és natural traspuen a tots nivells.
Es pot resumir dient que són extraordinàriament pragmàtics.
Vam visitar una de les plantes de l’empresa de camises més
important del món, la Arrow, a Atlanta. La gran sorpresa va
ser veure en la sala de confecció les mateixes màquines que
teníem nosaltres i ni una sola autòmata. Resposta d'ells a la
nostra sorpresa :
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- Per què volem una màquina autòmata si aquesta senyora fa
vint anys que fa la mateixa operació amb molta més
efectivitat i productivitat?.
Allà em vaig acabar de convèncer de la importància de la
metodologia, dels petits aparells i trucatges per fer les
operacions amb menys temps i més perfectes. En la sala de
tall, una altra sorpresa: els aparells o carros d'estendre la tela
en taulells d'uns vint-i-cinc metres de llarg, eren del segle
passat, comandats per un negre que els empenyia corrent.
Davant la nostra estranyesa ens ensenyaren els carros
ultramoderns tapats per resguardar-los de la pols, que en el
seu moment havien provat i retirat per ser menys productius
que els antics. Això sí, a l'hora de tallar, tecnologia moderna:
cobrien amb plàstic els vint centímetres de gruix de la tela
estesa, es succionava convertint-lo en cinc centímetres i es
tallava amb raigs làser comandats per ordinador. O sigui: el
més ultramodern combinat amb el més antic, si això era més
rendible.
Era inútil que en les converses que teníem entre els tècnics
de l'expedició estiguéssim d'acord en la gran importància de
la metodologia en aquest sector, perquè el petit nou gerent no
hi volia entrar i pot ser que aquí comencés a pensar que a mi
em feien por les màquines modernes i així ho comencés a
exterioritzar en arribar a Olot.
Un altra prova de les nostres diferències, era quan entràvem
en una botiga. Jo no tenia cap interès a comprar res, si no veia
alguna cosa vertaderament captivadora, que ja costa, i no em
deixava influir gens ni mica pel que feien els companys
d'expedició. En canvi ell, en veure que la majoria comprava, li
agafava la febre i no se'n sabia estar, tot i que en ocasions el
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bocamoll de torn em vingué a dir que el botiguer no li havia
acceptat la targeta de crèdit; prova d'això fou quan, ja a Olot,
em féu retardar el pagament del viatge corresponent a la
meva dona perquè ell no podia atendre el de la seva i no fes
mal efecte. Començava a dubtar que una persona que es
deixava influir tant per l'entorn fos apta per dirigir una
empresa de certa importància.
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El dissenyador rus
Es començà a donar gran importància al disseny, i en tenia,
però era molt transcendent escollir bé el dissenyador. Es fitxà
un rus que a la llarga resultà ser un fantasma, això sí, per tal
d'impressionar venia amb un Rolls que ben segur era llogat,
com el iot que va fer servir per impressionar a en Cruyff i
enredar-lo en negocis ruïnosos, ja que tots sabem que quan
aquest va tornar per entrenar el Barça, el club va haver
d'amortitzar tots els deutes que havia deixat en marxar quan
l'època de jugador.
Aquest "dissenyador" es va proposar engatussar Cruyff i per
aconseguir-ho va portar els seus fills al mateix col·legi que els
d’en Cruyff i, un dia que els fills d'aquest havien convidat els
amics de col·legi a casa seva per fer una festa, el rus es va
presentar a casa d’en Cruyff molt tard a buscar els seus fills i
així va poder parlar amb ell i va convidar-lo al "seu" iot, llogat,
per tal d'impressionar-lo. El resultat fou el muntatge de
negocis amb grans pèrdues.
Quan venia el rus era desesperant passar-se hores i més
hores discutint sobre mostraris i coses que no venien al cas
per tal de justificar les seves hores de “feina”. Portava unes
mostres que deia adquirides a l'estranger i que cobrava a
preu d'or, al cap d’uns temps ens assabentàrem que havien
estat fetes per un dels molts xurmers que més tard va passar
per l'empresa com staff.
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“La Generalitat”
La persona que ens havia recomanat el nou gerent solia ser
contractada per l'empresa per organitzar mètodes de treball
a la secció de confecció, fins i tot vaig assistir a un dels cursos
de formació accelerada de cronometratge organitzats per ell
a Olot mateix. Seguint indicacions seves, sense estar-ne
massa convençut, vaig agrupar els components de la part
administrativa de les seccions de tissatge i confecció
centralitzant-los al punt que em va semblar més adequat per
la feina. Va ser immediatament batejat com "La Generalitat"; al
següent canvi de gerència, vaig tornar les coses al seu lloc.
Tot i ser el punt més indicat per a la feina -- la sala de tall i
confecció --, no és recomanable que un munt de gent que
treballin a preu fet vegin com uns pocs administratius xerren
entre ells i miren el sostre amb molta freqüència. Les cinc
sales comunicades que formaven part del departament
sumaven 4.000 m2.
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El Consell a La Fajeda
El "tàndem" oncle i nebot al Consell d'Administració va
començar a funcionar. L'objectiu principal era fer dimitir el
president del Consell i tots els responsables de presumptes
irregularitats; per aconseguir-ho, convocaren reunions amb
tots els consellers a la Fageda d'en Jordà sense el president.
Un dia em convocaren a mi sol en un altre indret amagat de la
serralada de Batet. Vaig assistir-hi entre estranyat i confós.
Vàrem parlar llargament de temes que feien referència a
l'empresa sense cap intenció de buscar-hi solucions i, quan
ens disposàvem a donar la reunió per acabada tot anant-nosen, un d’ells digué, aparentant no donar-hi importància:
- Saps, fulano ha anat a comprar un pot de pintura i un pinzell
per a ell i l'albarà l'ha fet fer a nom de l'empresa.
Fins al cap d'un temps no em vaig adonar que la reunió
l'havien feta exclusivament per donar-me la noticia i ensems
comprovar quina seria la meva reacció, però encara que me
n'hagués adonat al moment ben segur que hauria reaccionat
de la mateixa manera que ho vaig fer, tot i saber que ells
tenien la convicció que l'empresa era un campi qui pugui i
que tots arreplegàvem el que podíem, cosa ben lluny de la
realitat.
L'afectat pel pot de pintura havia viscut una situació molt
desagradable que va afectar la seva mare d'una manera
directa i, evidentment, tota la família. Era en època de
postguerra, que fou molt més difícil per a la majoria de les
famílies, mentre que l'empresa treballava a un ritme frenètic i
obtenia grans beneficis. Els pares de l'afectat, parents
directes dels dos màxims dirigents responsables de
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l'empresa, es veieren obligats a desprendre's de les accions
que posseïen per solucionar moments tan difícils, accions que
el fill ja no va poder recuperar mai més malgrat els seus
intents i se'n va lamentar en repetides ocasions. La mare del
dit afectat era la responsable de distribuir i controlar la feina
per confeccionar, una vegada tallada, a les operàries de la
secció de confecció interiors i a les exteriors, o sigui les que
treballaven al propi domicili. També es donaven casos en què
les operàries de l'empresa s'emportaven feina al seu domicili
una vegada complerta la jornada laboral, cosa que
acostumava a fer la responsable del lliurament de la feina. El
taulell en què es feien els lliuraments i rebudes dels treballs
fets a l'exterior, en aquells moments estava situat al final de la
sala de tissatge i prop de l'entrada a la mateixa. Una operària
dels telers circulars que estava situada enfront del taulell
s'adonà que la responsable dels lliuraments i controls de la
feina, quan feia el seu farcell per emportar-se a casa seva, hi
col·locava feina ja acabada, o sigui, desfeia el seu farcell, treia
la feina "feta", la col·locava al seu lloc i la que havia
d'emportar-se'n per fer l'agafava del mateix piló de la feina ja
feta.
Quan va estar segura que l'operació era repetitiva, optà per
denunciar-ho al gerent i aquest va esperar la seva parenta a
la sortida de l'empresa, ja al carrer, per comprovar la
veracitat de la denúncia. El resultat fou l'expulsió de l'afectada
de la plantilla de l'empresa i, conseqüentment va quedar
marcada de per vida. Jo era un nen i ja llavors no vaig
aprovar mai la forma en què es dugué l'afer per part de tots.
En primer lloc, no comprenc que un company de treball sigui
tan poc solidari; tot i reprovar el delicte, crec que hauria
d'haver donat una oportunitat a l'infractor per redreçar el seu
comportament abans de denunciar-la, la denúncia és en
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moltes ocasions una actitud per a mi repugnant. Quan al
director de l'empresa, tot i tenir l'obligació de tallar aquests
actes fraudulents, abans de condemnar a una persona a viure
avergonyida de per vida, enlloc d'actuar amb tanta duresa,
tenia l'obligació moral, d'acord amb la denunciant, d'intentar
que l'assumpte no transcendís aplicant un càstig o restitució,
proporcional al frau fet. O és que aquest director no tenia al
seu compte particular algun fet molt més greu, però que no
era públic?. És el que se sol dir, sempre rep en poca roba.
Quan em varen donar la desagradable nova del pot de
pintura i el pinzell, em vingueren de nou a la memòria els fets
ocorreguts feia tants anys – jo encara no treballava a
l’empresa - i la cara d'amargor que sempre més va tenir
l'esmentada senyora. No em podia fer a la idea que ara el seu
fill es trobés en circumstàncies similars. No volia pensar si era
just o no que se'l castigués marcant-lo de per vida, i el primer
que vaig fer l’endemà en arribar al treball fou dir-li :
- Hi ha una confusió en l'albarà de la pintura que vares anar a
comprar a can Fontfreda; hauries de mirar de corregir-ho.
Ell va quedar vermell i entre embuts em digué.
- Ah !, gràcies, ja ho miraré.
A la tarda, en passar vora d'ell, em digué:
- Ja està arreglat allò, gràcies.
Mai més no vaig parlar de l'afer, ni amb ell ni amb ningú, i el
"tàndem oncle i nebot" ben segur que no s'entretingueren en
pensar si la meva actitud era un cas de consciència o de
principis; per a ells va quedar demostrat que jo també feia de
les meves i, conseqüentment, amagava tot el que podia dels
altres.
Durant la meva vida de treball a l'empresa vaig trobar-me en
altres petits casos similars i sempre vaig obrar de la mateixa
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manera. En casos de feina mal feta mai se m'acudia anar a la
direcció general delatant el culpable; el responsable sempre
és el de més amunt i en cas que aquest fos jo mateix, ja
m'entenia amb el que havia tingut una fallada i moltes
vegades la culpa no era tota d'ell, fins i tot podia ser meva.
Actitud que em criticaven alguns dient que em comportava
com una lloca amb els seu pollets i que no sabia manar. Quan
una feina està mal feta i prové de l'operació anterior, crec que
el correcte és notificar-ho directament al que ha tingut la
fallada i no anar a denunciar-ho al superior immediat, ja que
una reprovació d'un superior sempre és una humiliació si
aquest no sap comportar-se, com sol passar. Tampoc és
correcte continuar les operacions per amagar les fallades,
perquè va en perjudici de tots.
En aquest sector en què els canvis d'articles a fabricar es
donen amb tanta freqüència, moltes fallades són quasi
inevitables i l'acusació, els escàndols, que comporten una
humiliació per a l'afectat, i les penalitzacions no són mai
recomanables per al bon funcionament de l'empresa. Això no
vol dir que s'hagi de ser molt permissiu, més aviat diria que
s'ha de ser molt exigent, però, alhora, comprensiu i amb una
actitud de col·laboració i d’ajuda constant.
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En Marededéu i el rector d’Olot
Llevar la fama dels altres és un esport practicat per molta
gent, malauradament pels que més llum haurien de donar. Fa
molts anys, pot ser 40, que varen succeir dos casos a Olot
ben significatius, l'un d'ells altament negatiu i l'altre
extraordinàriament positiu.
Hi havia un rector extremadament devot, tant devot en
extrem, que quan una senyora li deia al confessionari que el
seu marit no anava a missa perquè ell les feia massa llargues,
els contestava :
- És que el seu marit té una devoció massa curta.
El cas és que el dit rector va començar a sospitar que el jove
que passava la bacina a les misses s'apropiava de part dels
diners. Assessorat per un seglar també molt "devot" i com
sigui que a les misses de dotze, les més concorregudes per
fidels amb diners, solia passar la bacina el mateix rector,
aquest, es va fixar en els bitllets que hi dipositaven els fidels.
En arribar a la sagristia deixà la bacina i s'absentaren tots, i
en entrar de nou hi faltava almenys un bitllet de mil pessetes.
Per assegurar-se'n consultà al fidel que l'havia dipositat a la
bacina i davant de la confirmació d'aquest, es disposaren a
actuar.
El jove solia anar els vespres al Centre Catòlic a fer la
partideta i es presentà la parella de la Guàrdia Civil per
arrestar-lo davant de tothom i ingressar-lo al calabós. Sembla
ser que el jove agafava els diners per auxiliar a sacerdots de
la mateixa parròquia que vivien miserablement. Aquest fou el
comportament d'uns senyors que predicaven el perdó, la
misericòrdia, la comprensió, etc.
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Han passat molts anys i sempre que veig el presumpte lladre
penso en el fet que li va succeir, perquè encara que fos veritat
que ell hagués robat els diners en benefici propi mai, mai
havien de llevar-li la bona fama que tenia i que per a mi ha
tingut sempre, és incomprensible que més d'una persona
decidís obrar amb tan poca caritat, deu ser que de tant
predicar-los ja no saben el que són la caritat i el perdó.
L'altra fet, molt alliçonador, va succeir-li a un senyor que li
deien en Marededéu, molt agradable, afable i simpàtic, que
treballava en la secció de tint a la mateixa empresa que més o
menys estem historiant; també era accionista. Els dies festius
feia d'acomodador o de taquiller al cinema Núria i, un dia, un
jove que anava a comprar-li una entrada va allargar el braç
per la guixeta per emportar-se'n un grapat de bitllets; el
taquiller el va conèixer però el jove va sortir com esperitat.
Reacció d'en Marededéu: en arribar el vespre en què la gent
sortien de la sessió de tarda del cinema i anaven a passejar
pel carrer Major o el Firal segons l’època de l’any, l’hivern al
carrer Major i l’estiu al Firal, va demanar a un altre empleat
que tingués cura de la taquilla mentre ell anava a fer un
encàrrec, sense donar-hi més importància. Començà a
passejar seguint la riuada de gent que anaven amunt i avall
poc a poc, fins que va veure el jove infractor, se li atansà i tot
separant-lo dels seus companys li digué :
- Tu m’has agafat un bon grapat de bitllets - el jove es quedà
blanc com la cera -. Aquests diners no són meus, si me'ls
tornes mai ningú sabrà que has estat tu, si no ho fas així, em
veuré obligat a denunciar-te.
El jove li va tornar els diners i, quan al cap de molts anys, en
Marededéu va explicar el fet com una anècdota mai va dir de
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qui es tractava, el nom del jove se'n va anar amb ell a l'altre
món. Podria molt ben ser que ara aquell jove fos una persona
molt respectable que ningú es creuria que fos capaç d'haver
delinquit en un mal moment.
He explicat aquest fets en moltes ocasions per demostrar que
les persones som el que som i no forçosament el que
aparentem. Quina lliçó més sublim la d'en Marededéu, que en
el millor dels casos ni anava a missa, si la comparem amb
l’actuació d'un rector que es volia fer passar per sant i la del
feligrès, que l'aconsellava i que com vulgarment es diu,
pixava aigua beneita!
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La dimissió del president del Consell, la meva i els nous
consellers.
La pressió sobre el president del Consell s'anava fent
insuportable, no perquè ho fessin cara a cara, sinó perquè es
feia a les seves esquenes i jo era pressionat perquè els fes
costat, fins que per acabar la qüestió vaig dir al president :
- S'està fent campanya en contra vostra desqualificant-vos en
tots els aspectes. Opino que hauríeu de convocar una reunió
del Consell per tal de aclarir i tancar d'una vegada aquesta
enutjosa situació.
- T'agraeixo que me n'hagis assabentat -- va dir-me ell --;
convocaré una reunió.
Suposo, no en tinc cap garantia, que el nou gerent no era aliè
a aquesta situació, i es va convocar la reunió per tractar de
l'assumpte. Va ser molt desagradable, comparable a tots
aquests polítics acusats de corrupció que sovint surten per
televisió per defensar-se, però ningú se’ls creu, tot i no tenir
prou proves de la seva culpabilitat. El president, en veure que
no se'n sortia, ningú li va fer la més petita demostració de
creure-se'l, va presentar la seva dimissió i jo, sense pensarm'ho massa, vaig dir.
- Per part meva, com que ja em toca i estic cansat d'aquesta
situació, jo també presento la meva dimissió.
- Jo també - va dir el conseller que havia entrat al mateix dia
que jo al Consell; va ser la primera vegada que li vaig sentir
la veu.
Poc es pensaven el "tàndem" que la reunió els sortís tan
rodona, amb un tret havien mort tres pardals. A mi em va
sortir d'una manera espontània, si ho hagués meditat bé ben
segur que no ho hauria fet, perquè no era gens convenient
que dins el Consell no hi hagués cap persona de dins
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l'empresa amb uns coneixements més o menys profunds de
la mateixa. Ara podrien, és el que varen fer, nomenar altres
consellers accionistes, tots de fora de l'empresa.
A l'empresa crec que no li convenia la meva dimissió, però a
mi particularment crec que em va estalviar noves lluites i
dificultats de tot ordre ja que s'acostava l'època final en què
va passar de tot i força. Vaig formar part del Consell
d'Administració, del 1967 al 1978 i de cap manera puc
qualificar la meva actuació de positiva ja que en plegar tot
havia empitjorat, estàvem en una davallada sense que hi
hagués mai cap símptoma de recuperació, sempre pendents
de l'èxit que pogués tenir el mostrari de torn sense que mai
s'intentés una reestructuració a fons i, mirant impassibles com
totes les grans empreses del sector anaven tancant.
Dels consellers entrats de nou, una era parenta meva, hereva
de l'últim gerent únic, el de l’època florent que no va saber o
no va voler reestructurar l'empresa de nou. Ell l'havia ampliat
construint més instal·lacions sense cap més inquietud i al final
es va penedir d'haver-la fet tan gran, en quan a superfície,
s’entén. Mai vaig ser consultat per a res, si algú insinuava a la
nova consellera que tingués algun contacte amb mi em deien
que els contestava:
- No vull pas que em foti un moc.
La veritat era que jo tenia mala fama, fins i tot amb el seu pare
alguna vegada m’havia comportat amb aspresa, tot i que ell,
penso, sempre m'havia tingut, aparentment, més
consideracions que a la majoria. Quan de jove era militant
d’Acció Catòlica, un dia el mossèn que teníem de consiliari, a
instàncies del gerent, em va dir que hauria de ser més
amable amb la gent. Ara, penso que ser d’Acció Catòlica em
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va fer més mal que bé. Com que la majoria del personal era
femení, jo, ni tan sols saludava ningú, cap noia o senyora
s’entén. De la manera que em miraven algunes noies i
d’algunes situacions prou compromeses, pensava, que
n’havia de fugir per tal de no caure en cap temptació.
Valguem Déu i tots els Sants! Com ha canviat tot. Com a
exemple, recordo que una vegada que estava ajupit mirant
els possibles defectes del teixit d’un teler, va venir una noia
per darrere meu i em va empentar fins fer-me caure de cul a
terra. Un altra vegada, en passar per un lloc en què hi havia
pilons de jerseis, una altra noia es va fer venir un desmai per
tal que jo la collís, i així ho vaig fer amb tota la bona fe. Quan
el meu pare se'n va assabentar li va dir a la noia :
- La propera vegada que et desmaïs vindré a collir-te jo amb
una galleda d’aigua.
Això passava quan devia tenir uns disset anys i seguia, o em
pensava seguir, les consignes que ens donaven a Acció
Catòlica. Alguns companys, especialment un, em deien
sovint :
- Déu dóna faves a qui no té queixals - ells feien esforços per
caure bé a les noies i no se’n sortien.
Una altra consellera era filla d'un senyor que havia estat el
responsable de la secció de filats en els primers temps de
l'empresa, casada amb el germà d'un bon amic meu. Mai no
em varen comentar res referent a l'empresa i menys quan
vaig ser víctima d'una molt greu acusació, ja que no es
tractava pas d'un simple pot de pintura i un pinzell. Mai ningú
no em va donar informació, imperdonable, al meu entendre.
No crec que jo hagués obrat de la mateixa manera. També
entrà com a conseller el germà del que havia fet
l'aprenentatge de mecànic amb mi al taller de l'empresa.
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Tenia un taller de fusteria i feia els treballs de l'empresa; no
crec que jo li fos massa simpàtic.
El que va actuar com a president del Consell fins a la fi de
l'empresa, no sabria com qualificar-lo, era d'aquelles
persones que em costa entrar-hi en contacte. Això sol ser
recíproc i ell devia pensar el mateix de mi, o pitjor.
L'únic que podia entendre alguna cosa del tema, com a teòric,
era el que exercia de professor a l'Escola d'Enginyers de
Teixits de Punt de Canet de Mar. Els que havien estat alumnes
seus no en parlaven massa bé, era cosí d'un molt bon amic
meu de la infantesa, amb el qual vaig continuar tenint-hi
relació quan ell portava els comptes dels cinemes de la
Mariàngels, cosa que jo aprofitava perquè em fes les
correccions dels meus escrits en català, ja que ell n'era un
expert i jo malauradament no he estudiat mai la nostra
llengua, em refio del que llegeixo i del programa corrector de
textos de l'ordinador. Quan vaig notificar al bon amic Ricard,
que ja és mort, com ho és també el seu cosí, em va dir:
- Pobre Esteve, esteu ben arreglats amb aquest meu parent -no li vaig dir que em clarifiqués res ni ell em va fer mai més
cap comentari.
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El conseller professor
Les relacions amb el petit gerent no puc dir que fossin tenses,
simplement ens ignoràvem. Encara ara, quan hi penso no sé
ben bé com vàrem arribar a aquella situació. Les seves
actuacions varen anar creant un ambient generalitzat de
rebuig envers ell. Sentint-se acorralat, va intentar un
acostament cap a mi mitjançant l'ajuda del representant de
Saragossa, també accionista de l'empresa i en una reunió que
tinguérem els tres al seu despatx intentaren per tots els
mitjans que fes pinya amb ells i no ho aconseguiren. Jo ja
estava massa desenganyat per la seva decebedora actuació.
Com que la reunió s'allargava i la Mariàngels m'esperava per
anar a Girona a inaugurar els cinemes Catalunya del meu
cunyat, la seva trucada per telèfon va servir per donar la
reunió per acabada.
Semblava que el quasi nou Consell d'Administració esperava
molt del conseller professor. El fet de ser professor no és cap
garantia de saber encarrilar una empresa. Vaig tenir un parell
de contactes amb ell i el que en recordo, entre altres coses,
era la implantació d'un full de control de tares del teixit i les
seves frases :
- S'aconsegueix més amb una gota de mel que amb un litre
de fel, o els dos parlem el mateix idioma.
Una de les seves primeres actuacions fou la vigília de Nadal
en què reuní a tota la plantilla de l'empresa per fer un discurs
grandiloqüent, amb promeses que tot canviaria per a bé i
felicitacions per les festes que s'apropaven.
Autoritzat pel Consell, el professor va intervenir, entre altres
coses, en la planificació de la producció, augmentant les
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disposicions a fabricar independentment de la venda real. Va
ser molt perjudicial, ja que fabricàvem articles sense venda
perjudicant la planificació de la campanya següent, en no
poder començar-la a temps. Volia dirigir els toros des de la
barrera i la situació es va anar complicant.
Un dia em va venir a veure el conseller fuster, i em preguntà
què em semblava del conseller professor. Em va semblar una
pregunta feta amb mala intenció.
- No tinc prou elements per opinar d'ell - li vaig contestar.
Aquell any -1977- la paga extraordinària que s'acostumava a
fer a final d'any, va voler fer-la el professor juntament amb el
conseller que havia requerit la meva opinió sobre ell. Vaig
entrar a la sala de juntes i de dret em va dir:
- Si vostè no vol opinar sobre mi, jo sí opinaré sobre vostè.
Vostè és un cregut, un orgullós .... - seguint amb un reguitzell
de qualificatius cap d'ells afalagador i dits amb mala llet. Vaig
trobar-ho tan pocasolta, fora de lloc i poc dignificant per part
d'ell, que era millor no replicar i deixar-los sense ni tan sols
acomiadar-me. Era evident que el conseller es volgué, en
certa manera, revenjar de mi, ja que el seu germà havia fet
l'aprenentatge de mecànic amb mi i no li vaig ser mai
simpàtic a causa de les preferències lògiques que el meu
pare tenia per a mi en ensenyar-me, cosa que ells no
suportaven i ho havien fet transcendir a tots nivells.
En l'Assemblea d'accionistes del juny del 1979, el professor
es va esplaiar a gust, anant contra tot i contra tots i va
començar el seu discurs amb aquests termes: “Des de l'any
70 es repartia capital, la filatura no era rendible, els que
venien no sabien vendre, els que fabricaven no sabien
fabricar, no es coordinaven els recursos amb el que es podia
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vendre. Els càrrecs no s'havien d'ocupar per ser fills de tal o
de qual, o per "enxufe", s'és útil o no s'és útil. Tot estava
descuidat per ignorància”.
Digué que es reestructuraria l'empresa fent-la més
complicada (?). En el moment que tot funcionés es donaria
compte dels responsables culpables que s'hagués arribat en
aquella situació i afegí, “el 90 % dels que tenen
responsabilitats
s'ocupa dels problemes dels altres i
descuida els propis, i un 10 %, la resta, que s’hi posi el que
vulgui” -- amb això estava força encertat. Va seguir dient que
havien quedat 25 milions en articles per no haver-los fabricat
a temps, però es va oblidar (?) de dir que ell havia fet les
planificacions exagerant les disposicions; era una època en
què tothom era conscient que s'havia de treballar sobre
comanda per evitar sobrant de fabricació i no malbaratar el
temps, al cap i a la fi el que veníem era temps. La seva
actuació va ser extremadament desagradable, rebentant-ho
tot i no aportant res de positiu.

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

102

Un bon i malaguanyat mostrari i un nou Staff
Mentre passava tot això teníem en fabricació el mostrari
d'hivern que era un dels més aconseguits des de feia molts
anys. Val a dir que les tendències que marcava la moda en
aquells moments eren molt clares i de fàcil adequació als
nostres recursos; això facilitava molt la presa de decisions.
Com que la situació estava tan tensa i no se sabia cap on es
decantarien les coses, jo treballava completament sol en el
que fa referència a les decisions a prendre en la creació del
mostrari, i vaig imposar els meus criteris, cosa que no havia
aconseguit mai. Reduït el mostrari als articles de més venda,
uns 30, quedaren per fabricar una venda de 300.000 peces,
xifra que feia molts anys que no s’aconseguia. I també feia
molts anys que no s'aconseguia fer un mostrari al dia, de tan
pocs models i de poc temps de confecció, 25 minuts peça. La
llàstima fou que la mala planificació de la campanya anterior
feta pel "professor", ens impedí començar la nova a temps per
poder fabricar la venda en la seva totalitat.
El petit gerent va creure que solucionaria el problema de la
producció integrant-hi en la seva direcció la persona que
sempre s'havia promocionat ella mateixa per ser gerent i
aquest ho va acceptar amb la condició de tenir la mateixa
potestat que jo (gener 1979). El Consell no ho va acceptar, jo
n'estava totalment al marge, me'n vaig assabentar més tard
casualment.
.
Un dia vam rebre un comunicat en què se'ns deia a tots els
responsables de les seccions, que ens presentéssim a la sala
de juntes. El president del Consell ens va presentar el nou
Staff que actuaria d'acord amb el Consell. Com sigui que el
que fallava en aquells moments era la secció de confecció,
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vaig cedir-li la responsabilitat a ell i vaig tornar-me'n al meu
antic despatx, que no havia deixat mai, dedicant-me solament
al tissatge. Al cap d'un any i mig, amb la vinguda del nou
gerent, l'Staff i el que ell mateix s'havia proposat per gerent,
foren acomiadats.
El petit gerent, o el gerent petit, que tot és prou ben dit, no es
cansava de fer propostes al Consell i en aquests moments en
transcriuré una de prou curiosa, com altres que també
escriurem, tretes dels papers que em va donar abans d’ahir
(4-1-2000) un amic que havia estat al Consell per aquella
època i els havia guardat des de llavors. Feia dies que em
deia que me’ls donaria i en veure’m passar davant del
comerç que regenta al carrer Major, em donà el paquet.
Si hi vaig afegint coses, em costarà d’acabar aquestes
memòries. La facilitat que hi donen els ordinadors n’és una
mica culpable. Com que està escrit en castellà ho copiaré tal
qual està escrit seleccionant les coses més interessants. Això
ens facilitarà el judici sobre la persona, ja que del que es
tracta és de com ell jutjava la gent o de la opinió que tenia de
tots nosaltres, i de la forma d’expressar-se es pot deduir la
manera de ser del petit gerent. Està transcrit exactament com
ell ho va escriure, l’1 de juny del 1978.
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P r o p o st e s d e l p e t i t g e r e n t

DECISIONES A ADOPTAR
A) Si no se puede eliminar el cáncer humano, que a lo largo
de los años ha degenerado en la situació actual. Hay que
liquidar por falta de autofinanciación, originada por :
( Quan ell va arribar es meravellava perquè sortien diners de
tot arreu. )

Z) Falta de producción en proporción a la plantilla,
siendo alguna de sus causas emanantes :
Y) Bajo nivel técnico del personal obrero, en el mismo;
fatla de interés, hastio, desconcierto. Caben imputar a esto
como causas emanantes.
X) Los mandos superiores, no dan la “talla” necesaria,
ni para dirigir personal, ni a si mismos organizarse.
Confunden entra lo que ellos saben limitadamente ( mecánica,
técnicamente ) con todo lo demás necesario para ser
dirigentes ejecutivos, a saber : Trabajadores ejemplares,
dotes de persuasión y de autoridad a la vez, interés en
conseguir lo mejor para los resultados de la empresa ( salvo
honrosas excepciones, miente cínicamente quien afirme
tenerlo ), han de carecer de ese común desprecio que aflora
en todos para aquellas cosas que les son nuevas. Diria yo que
más que haber una humana resistencia al cambio existe una
patente impotencia mental y profesional, mezclada con
particularisimos intereses creados.
B) Segunda alternativa. La de ánimo para salvar la compañía.
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Eliminar lo antes posible las siguientes personas, por las
causas que brevemente se citan para cada cual.
Anota les inicials de cadascun i el cost total anual.
Prescindirem d’ambdues coses.

Sr...... Ya no da más de sí, se equivoca y precisa tener
siempre a su lado un auxiliar, con lo que el coste es más
elevado.
Sr...... Superineficas en el redimiento, lento, hábil en
marrullerias, persona típica para las confabulaciones.
Inoperante.
Sr...... Sucio, descuidado, indolente falto de interés, tolerante
con exceso la tendencia al reposo que todos sus trabajadores
tienen
Sr...... Un “cacique” en su reino, solo conoce las máquinas
que le vieron crecer. Intemperante para con el personal, el
tipico “listillo” que hace negocio con cualquier cosa u ocasión
que se le presente. A pesar de gritar al personal no sabe
sacarle un provecho aceptable. También es cierto que tiene
ya edades muy avanzadas, pero eso no es tan importante.
Sr...... Se ha toreado a su jefe de mala manera, abusando de
su incapacidad para dirigir personas y conjugando esto con
su picaresca. Remolón y metomeento. Animador de tertulias y
cizañero. Me ha engañado, al engañar a su propio jefe. O tal
vez ha sido su jefe el que me ha engañado a mí.
Sta..... Desaparecido su “Dios”, ha visto perdidas unas
atribuciones que le dio. Neurástenica a su vez, choca con
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todo el mundo jefes y compañeros. Su rendimiento es casi
nulo.
Sra..... Encargada de corte, lentisima y comidisima, no sigue
el ritmo que dimana de la actividad de su jefe C.V. y es
incapaz de hacer “tirar” al personal. Otra acomodada al estilo
de la casa.
Sr...... Superlento, su actividad podria perfectamente suplirla
cualquier persona avispada.
Total neto
Total estimago Seg,Soc.

4.900.000
6.900.000

Saneando este carcoma humano, sí que puede afrontarse con
mejores garantias las acciones que tiendan a recuperar la
empresa.
Després de tractar sobre el que pensava que s’havia de fer a
cada secció, seguia amb consideracions sobre personal que
no s’havia d’”eliminar”.

Especificar la misión del Sr...... solo para investigar, en tejidos
y explotación de nuestros recursos de tisaje. Debe formarse
si todavia es tiempo de aprender patronaje y confección.
Si hagués “investigat” una miqueta, hauria sabut que no feia
gaire anys que vaig fer uns cursets accelerats d’aquestes
matèries. Recordo que una patronista d’una altra empresa
que tenia al costat mentre férem el curset, un dia em digué .
- Valga’m Déu, si jo sabés dibuixar com vostè!

........ “Buen elemento”
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Sra.... Carente de imaginación creativa y del nervio
suficiente.
......

“Buen elemento”

Es referia al que sovint em deia: “Quan jo vulgui plegar, el
que m’hagi de substituir haurà d’estar aquí un any abans, per
tal de poder-se fer càrrec del magatzem”. És el que li devia
dir al petit gerent i aquest se’l creia. Varen ser vuit dies el que
van fer falta al seu substitut quan va voler plegar, només va
caldre una petita organització del magatzem.
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La modificació dels Estatuts i el cas dels xandalls
Feia un any que ja no formava part del Consell, quan en una
Assemblea es proposà modificar els estatuts per tal que un
empleat i accionista
de l'empresa no pogués ser-ne
conseller. Era un error i va ser de les poquíssimes vegades,
per no dir l’única, que es va anar a votació d'una forma
seriosa. En aquells moments ja no n’hi havia cap empleat de
l'empresa al Consell, jo vaig ser l'últim, i els accionistes de
fora, que eren consellers, volien assegurar-se que no n’hi
hauria mai més cap. La votació la va guanyar el Consell a
causa d’un error d'un votant important.
Mentre es feia el recompte dels vots, se m'atansà un dels
consellers, l'oncle del nebot, tot dient-me:
- No sé perquè t'oposes al Consell si quan tu hi eres deies el
contrari.
El que jo els deia era que es feia molt difícil ser-ho quan es
tractaven temes que feien referència a qüestions de personal
qualificat, jo també n'era; i a més, altres qüestions de direcció
prou delicades, allà estava per sobre la gerència i a la feina
era al revés. Em va sorprendre molt que el mateix conseller
afegís :
- I si jo ara parlés podries anar a la presó.
Això no m'agradà gens i em tenia intrigat, fins que al cap de
cinc mesos em vaig assabentar dels motius de les seves
paraules.
El meu fill gran estudiava empresarials a ESADE i a mi em
semblava que d'estudiar poc i de pràctica menys. Així que
vaig posar-me d'acord amb un molt petit empresari i el que a
la nostra empresa era responsable de Mètodes i Temps,
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perquè juntament amb el meu fill muntessin una secció de
confecció de xandalls i articles esportius. Com és natural, el
meu fill hi col·laborava solament els caps de setmana. La
cosa no va funcionar, era previsible.
El responsable de Mètodes i Temps em vingué a trobar
explicant-me que havia estat cridat a l'empresa per cobrar el
finiquito en donar-se de baixa i el gerent li havia dit,
preparant molt bé l'assumpte, que es podia guanyar més
diners si confessava que jo m'havia emportat quatre o cinc mil
quilos de teixit de xandall de l'empresa. La sorpresa d'aquell
senyor va ser majúscula i la meva quan m'ho va dir, encara
fou més gran. No m'ho podia creure, donava la impressió que
la direcció de l'empresa havia perdut el senderi d'una forma
col·lectiva. Com que els considerava capaços de qualsevol
cosa, vaig demanar-li si em faria una declaració escrita i així
ho va fer. Li oferien 300.000 pessetes si m'acusava del que no
era veritat. M'interessava tenir el document a punt en cas
d'haver de recórrer a un advocat
Sembla ser que un dels empleats de l'empresa, que era molt
xafarder, probablement era el que el petit gerent qualificava
de “sabelotodo”, i més probablement el mateix del cas del
pot de pintura i el pinzell, estava assabentat de l’assumpte del
negoci dels xandalls i ho va explicar al gerent, segurament
per demostrar el que sovint presumia, que ell sempre estava
assabentat de tot. De la forma que ho va fer no ho sé, i si va
fer alguna acusació tampoc ho sé, el que sí que sé és que el
gerent ho va trametre al Consell com una gran noticia; consta
en el diari del gerent en aquells moments.
El petit gerent acostumava a fer un diari en el qual anotava el
que considerava important. Un dia, un dels porters de
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l'empresa, el que no tenia braç, va venir al meu despatx amb
un dietari del tipus més gran i em digué :
- Vostè que sempre va amb llibres i papers, no és pas seu
aquest?. L'he trobat entre els papers per llençar.
Jo estava fent una feina d'aquelles que no volen destorbs i li
vaig dir: Gràcies, deixa'l aquí sobre, si et plau.
En acabar el que estava fent i agafar el dietari, la meva
sorpresa va ser majúscula en comprovar que era el diari del
gerent. Les poques pàgines escrites deien coses
comprometedores, en aquells moments, i un dels assumptes
era l'afer del teixit de xandall. Com sigui que l'empleat
xafarder tenia el mateix cognom que el “professor i el diari
se l'anomenava amb aquest cognom, no sé quin dels dos va
donar la falsa nova de les quatre o cinc tones de teixit de
xandall que segons el petit gerent, me'n vaig emportar.
Asseguraria que no fou el professor.
Si no hagués estat pel diari del gerent, jo mai m’hauria
assabentat que estaven disposats a acusar-me de lladre i que
fins i tot, deien que havien fet consultes a un advocat de
Girona, però no sabré mai per què no ho tiraren endavant;
ben segur que en no tenir proves no si atreviren. El que més
em dolgué fou la poca confiança i estima que demostraren
tenir amb mi els components del Consell. Jo hauria obrat de la
mateixa manera que ells?. No ho crec, de cap manera! Ben
segur que primer hauria tingut un contacte personal amb
l’afectat per tal d’aclarir la situació. L’actitud de les persones
que ocuparen el Consell d’Administració en aquells moments
no l’entendré mai.
He mencionat el porter que no tenia braç, perquè l'altre tenia
un nas molt gran. Quan els meus fills eren petits, la seva mare
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els feia anar en ocasions a la botiga de l'empresa a tornar o
buscar algun jersei. Un dia que hi havia d'anar el fill mitjà que
no hi havia anat mai, com sigui que no sabia be bé el camí, el
més petit li va dir: Tu entres pel portal gran i abans d'arribar
a la primera porta, a l'esquerra, veuràs un nas o un home
sense braç, ell t'indicarà el camí.
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Declaració de l’exresponsable de mètodes i temps
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El conseller professor i altres
Els components del Consell – quan jo n’era membre -- no em
varen entendre mai i jo tampoc vaig saber fer que
m'entenguessin. Es parlava sovint dels responsables de les
diferents seccions de l'empresa i se'ls criticava durament i jo,
si podia defensar-los, ho feia, i si considerava que tenien raó
no em quedava més remei que callar, tot pensant que darrere
meu també em criticaven. La tendència general és sempre
acusar els altres i entre els components de l'empresa era el
més corrent. Mai no vaig voler participar en aquest joc i el
que per a mi era una qualitat per als altres era un gran
defecte, sobretot si estaven per sobre meu. Cada canvi de
gerència era pitjor que l'anterior i els últims no suportaven
que no els expliqués el que jo considerava que eren
xafarderies i ells pensaven que ho havien de saber tot per
dirigir l'empresa; era qüestió de punts de vista.
Com no podia ser d'altra manera, l'assumpte del teixit de
xandall va morir sol, millor dit, públicament mai no va néixer,
no hi havia cap indici seriós que pogués donar peu a pensar
que era veritat, solament va servir per fer-me passar algun
mal moment, ja que és molt emprenyador que per defensar-te
d'una falsa acusació hagis d'anar als tribunals, tot i
demostrant-se la falsedat de les acusacions. Les situacions són
tremendament desagradables De les calúmnies, encara que
es demostri que són falses, sempre en queden dubtes.
L'actuació del "professor" va ser en molts aspectes
sorprenent. Al llarg de la meva vida professional molt poques
persones m'he trobat que hagin estat titulades a l'Escola de
Canet de Mar i siguin professionals de talla, el que equival a
dir que un títol no és mai cap garantia de res; moltes vegades
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és una patent per poder fer disbarats impunement. Si a més
d'un títol s'és professor, la cosa pot agafar aires de tragèdia.
Un dia em vaig assabentar que el Consell havia fet una visita
al magatzem de ferros vells, màquines en desús i altres
trastos, i es varen fixar en unes caixes en les quals hi
dipositàvem les agulles inservibles, per llençar. El "professor"
es va escandalitzar i un dels components del "tàndem",
especialista en fotografia i amb prestigi, va fer les
corresponents fotografies perquè quedés constància del
"despropòsit" que el responsable, jo en aquest cas, havia
comès en llençar tantes agulles.
L'opinió del "professor" era que les agulles s'havien d'aprofitar
soldant entre elles la part bona de cada una. Això era un
pràctica utilitzada en temps de postguerra quan no hi havia
altre remei, tot i portant molts problemes, per la inseguretat,
la dificultat d'assentament a causa del particular desgast de
cada una d'elles i la deficient duresa dels materials de
l'època, etc. En aquells moments era més cara una agulla
soldada que nova. Solament en alguns casos s'emprava el
sistema de soldar: quan era un tipus d'agulla que ja no estava
en fabricació o de concepció especial i, en aquestes
circumstàncies s'utilitzaven parts d'agulles noves, per tant, era
un sistema molt car. El professor tenia l'obligació de saber
que moltes empreses, per norma, i en galgues molt fines,
canvien totes les agulles d'un teler quan aquest ha teixit un
nombre de quilos predeterminat, amb la finalitat de fer el
teixit amb el grau de perfecció requerit. Amb això es
llençàvem algunes agulles que eren semi noves, ja s'hi
comptava.
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El vulgarment anomenat punt llis d'una sola fontura, és el més
senzill i alhora el més delicat; una irregularitat del fil pot
provocar un petit embús i el sobre-esforç d'alguna agulla
provoca l'allargament o obertura del seu cap i fer les malles
més curtes, cosa que s'acusa en gran manera en el teixit i
difícilment es pot corregir l'agulla per deixar de nou el seu
cap en la forma original, és més operatiu canviar-la, tot i que
en aparença pot semblar nova.
És totalment imperdonable que tot un "professor" de
l'especialitat no sabés aquestes coses i és incomprensible que
ni un dels consellers -- havíem estat companys -- no em
vingués a preguntar o a informar-se de la qüestió directament
amb mi. Per més que m'hi esforci no arribo a comprendre
tanta imbecilitat. En ser tan escandalós em vaig assabentar
d'aquest cas i els que sabíem com anaven aquestes coses ens
ho vàrem agafar rient i fotent-nos-en. Però també és possible
que ells ho esbombessin creient que així em desprestigiarien.
El "tàndem" estava obsessionat en la caça de bruixes.
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El nou Conseller Delegat germà del meu “germà”
A mitjans de l'any 1979 en una assemblea es va nomenar un
Conseller Delegat amb plenes atribucions. Me'n vaig
assabentar abans que es produís el nomenament per la
mateixa persona que en anteriors ocasions m'havia informat
d'altres qüestions; era el meu "germà" i el nou conseller era el
seu germà de veritat. M'ho va dir un dia de bon matí, abans
d'anar al treball, tot disculpant-se i dient-me que ell no en
tenia cap culpa, o més ben dit, que no hi tenia art ni part.
Sempre em donava la impressió que el meu "germà" tenia
algun remordiment respecte a mi. En ocasions es disculpava
per no haver-me fet costat sense que jo li fes el més petit
retret.
Jo no li retreia mai res al meu “germà”. Si li dic germà entre
cometes és perquè ell - em sembla haver-ho comentat altres
vegades - quan em presentava a algú solia dir :
- Som com germans.
Devia tenir mala consciència quan s’excusava d’alguna cosa,
generalment quan ell creia que m’havia d’haver recolzat en
alguna determinada qüestió.
Va ser una nova sorpresa ja que aquest senyor, el germà del
meu “germà”, de la meva quinta, no tenia massa bona fama,
es deia què era un enterrador d’empreses ja que les
societats en que havia estat últimament havien liquidat. En ser
d'Olot tots sabíem de la seva capacitat. Un company de
treball, amic de joventut del nouvingut i més tard nomenat
apoderat de l'empresa pel mateix, em digué :
- Ja veuràs que ara anirem bé.
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El pobre, al cap de 3 o 4 anys, va morir d'accident després
d'haver passat un vertader calvari gràcies – deien - al que
segons ell ens faria anar tan bé.
Com que les relacions amb el meu "germà" no les he trencat
mai - són molts anys de relacions i veïnatge - tot i tenir
suficients motius per fer-ho, vaig tenir un contacte amb el
germà del meu "germà" a casa d'aquest per tal d'explicar-li la
situació de l'empresa i meva.
La funció principal del nou Conseller era treure el Gerent per
ser-ne ell, d'acord amb el Consell. Una vegada aconseguit, es
van desfer tots els "muntatges" de l'anterior gerència optant
per tornar a l'antiga política d'empresa. L'esperança d'alguns
que la cosa funcionaria millor es va anar esvaint a mesura que
passava el temps, era totalment natural. La situació del sector
era molt complicada, costava molt tirar endavant les
empreses amb els mateixos problemes de sempre,
competència en preus dels països subdesenvolupats i, per
tant, poca venda, dificultats en planificar la fabricació i fallades
en els terminis de servei de les comandes, tot plegat agreujat
amb la cada vegada més difícil situació econòmica.
A pesar de les meves constants insistències, quan estava de
bo amb el gerent de torn, mai cap no em va fer cas per tal de
solucionar el gran problema del servei en la data sol·licitada
per cada client. El problema, com tots els grans problemes,
s'havia de resoldre des de dalt de tot i la meva proposta era
sempre la mateixa: reducció de mostraris i augment de punts
de venda. Es feia tot el contrari, els mostraris eren cada
vegada més "monstraris" i les vendes no augmentaven mai.
Fer un nombre de models més gran per vendre més és
totalment negatiu, ja que es crea un caos impossible de
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solucionar, es multipliquen el nombre de variants i fabricar
sèries tan curtes és sempre ruïnós. Tampoc m’hi esforçava
massa en imposar el meu criteri. Sempre s’escoltava més a
qualsevol que vingués de fora.
Al germà del meu "germà", el nou i últim gerent, no li costava
gaire de sortir de mare i quan ho feia era sempre en
presència d'un tercer per donar-se importància i accentuar
que les culpes de tots els problemes eren dels altres. Amb
aquesta actitud aconseguia una de les coses que més he odiat
en la vida, humiliar a les persones. En certa ocasió, quan tenia
la granja de porcs, vaig anar al despatx d'un amic, gerent
d'una empresa d'Olot, per comprar-li saques buides de sucre
per posar-hi pinso. Va cridar al responsable i com sigui que
aquest no havia fet prou bé el que ell li havia manat, davant
meu, es posà a cridar tot insultant el seu subordinat. Sempre
que veig aquesta persona penso en la humiliació que va
passar davant meu i ben segur que ell pensa el mateix. Si s'ha
de recriminat una feina mal feta, mai s'ha de fer davant d'un
tercer, és imperdonable.
Un dia, l'últim gerent va voler culpar-me a mi del retard en el
servei de les comandes, vaig replicar-li amb el mateix to de
veu amb què ell em parlava i com sempre feia en presència
d’altres. Com que discutir era perdre el temps, ja que per
aclarir les coses jo l'havia d'acusar a ell de la situació, vaig
optar per tallar-ho en aquells moments i buscar una altra
solució més intel·ligent per tal d'evitar noves i similars
situacions. A més, em donava la volta a mi i anava a altres
nivells per informar-se quan jo no hi era, sempre en moments
que ja no hi havia una solució immediata per resoldre els
problemes de servei de les comandes i donava ordres, que jo
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no hauria complert, i que encara embolicaven més el procés
de producció.
En començar una nova temporada, i així vaig continuar fins el
final, amb l'ordinador de casa feia un informe de la situació de
la fabricació setmanalment, trametent còpies a tots els punts
en què l'informe era necessari, començant per la mateixa
gerència. A l'informe hi constaven les dades més rellevants:
dates d'arribada de les comandes, dates de sol·licitud
d'aprovisionament de matèries - per part meva - i previsions
segons l'evolució de les vendes - també responsabilitat meva
- dates en què s'havien fet les comandes de les matèries, etc.
Sigui per les dificultats de tresoreria, que feia que es donés
preferència a altres clients interessats en aprovisionaments de
matèries (fils) procedents d'altres seccions de la mateixa
empresa, sigui per no atendre degudament les sol·licituds
que es feien a la secció de compres, sota la responsabilitat
directa de gerència, segons les necessitats de matèries, les
fallades en la primera operació (tissatge) eren constants, tot i
que a més de l'informe setmanal feia comunicats escrits
directament a gerència remarcant els punts negres. Va
arribar un moment en què els meus contactes amb gerència
per parlar de la producció eren quasi nuls, i si es requeria
informació a altres nivells -- per sota meu -- per reclamar les
comandes, les respostes que solien obtenir solien ser sempre
les mateixes :
- Si haguéssiu fet les comandes de primeres matèries a temps
no hi haurien tantes fallades. Els meus informes, totalment
reals, que constantment marcaven l'estat de la producció,
feien molt mal a la gerència, ja que no podia acusar a ningú
en particular que no fos ella mateixa.
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Els comunicats per escrit, els monstruaris o el control de
qualitat.
Un, o una consellera va recomanar a gerència que la relació
entre diferents nivells de l'empresa s'havien de fer mitjançant
comunicats escrits. Això em va venir com l'anell al dit, ja que
m'estalviava de perdre temps en contactes personals, que
tampoc m'agradaven massa i, a més, amb aquest sistema
sempre tenia constància de tot el que havia tramés als altres i
el que havia rebut d'ells. Jo era, de bon tros, el que més
comunicats feia. En ocasions vaig rebre comunicats de
gerència totalment contradictoris entre ells, però jo els
guardava tots.
Donat el gran nombre d'articles per temporada que es
posaven en fabricació, vam arribar a fer cinc o sis mostraris
per clients especials en una temporada, que sumaven 250 o
300 models, que multiplicats per 20 o 40 peces per cada
model, segons destí del mostrari, representaven un cost
equivalent al 10 % de la venda de la temporada.
El percentatge de saldos o fallades en la confecció de les
peces era molt elevat i per descarregar de responsabilitat a
les operàries que feien el control final, vaig establir per norma
que separessin tota peça que els fes dubtar de donar-la com
a bona i diàriament jo mateix en feia la selecció. Fins i tot ens
anotàvem el tipus de defecte per si hi havia alguna
reclamació. Les reclamacions sempre venien de futileses per
justificar la devolució del gènere pel client que s'havia
equivocat en comprar l'article, o no estava en condicions
d'assumir-ne el pagament.
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La mesura d'intervenir personalment en el control final de la
fabricació la vaig haver de prendre per les acusacions de la
gerència, o afins a la mateixa, per detalls absurds. Un fil al
final d'una costura, entre els molts que hi queden i que una
operària deixi de tallar a l'interior d'una peça, és
perfectament admissible. Articles de poc preu de venda i d'un
elevat cost de fabricació, no poden tenir una perfecció
absoluta i moltes fallades el consumidor difícilment les
detecta, en una paraula, s'ha de saber veure què és el que el
consumidor detectarà i no admetrà, tota la resta és admissible
si el fabricant sap el que es fa i és expert en el sector.
En certa ocasió, quan ja havíem fabricat la meitat de les
comandes d'un model estampat amb el dibuix d'un pollastre i
el nom d'una discoteca americana dita Rosper, que havia
portat un dels meus fills quan estudiava a EEUU, ens
adonàrem que en planxar l'article s'encongia d'una forma
alarmant, a causa de la composició de la matèria. La reducció
corresponia a dues talles; va ser una fallada en fer els
prototipus, per no haver experimentat prou el comportament
del teixit, o bé, el filador havia variat la composició de les
matèries del filat. Si fèiem córrer les talles havíem de saldar la
meitat del que teníem en fabricació. Sota la meva
responsabilitat i sense propagar-ho, vaig ordenar que es
continués la fabricació; es va servir tot l'article desfasat en
dues talles més petites i no hi va haver ni una sola reclamació
ni devolució. A causa del canvi constant d'articles i models de
fabricació és comprensible que succeeixin tantes fallades. He
sentit moltes vegades comentaris d'amics que encara tenen el
negoci en funcionament, dient :
- Em penso que cada dia sóc més burro, ja que cada dia
tenim més fallades.
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Ofertes de compra o lloguer de l’empresa.
L'any 1985 Privata, l'empresa que s'havia situat com a
capdavantera de totes les d'Olot i del país en la fabricació
d'articles de regenerat, donant-los un aire desenfadat i
modern, molt acceptats pel jovent, va fer una oferta per llogar
la nostra empresa. La proposta consistia en llogar tota
l'empresa, personal inclòs, i pagar totes les matèries en
existència a preu de mercat, per un preu de lloguer d'un milió
de pessetes al mes, o de mig milió llogant solament les
seccions de gènere de punt excloent la secció de filatura.
Era una molt bona oferta i no va ser acceptada pel Consell
d'Administració, perquè se suposa que la pressió del gerent
va prevaler. Pocs sabien que aquest tenia altres plans i això li
hauria suposat no poder-los realitzar. A mi també em sabia
greu que haguéssim d'arribar a l'extrem d'haver de llogar
l'empresa, però no vaig fer res ni en un sentit ni en l’altre,
cosa que alguns em recriminaren, amb raó. Encara que jo
hagués recolzat la proposta, no estant al Consell, poca cosa
hauria pogut fer i si hagués estat conseller -- no se sabrà mai
quina hauria set la meva actitud -- i hagués recolzat la
proposta, ben segur que tampoc hauria aconseguit gran cosa,
encara hi havia l'orgull de considerar-se l'empresa més
important del sector. Aquest va ser un altre gran error de la
direcció de l'empresa, ja que d'haver arribat a una entesa
amb Privata, nosaltres hauríem salvat el patrimoni, encara que
Privata també hagi desaparegut víctima de la pròpia
supèrbia.
Privata va intentar comprar accions de Cofasa i ho va
aconseguir en molt poca escala a causa de la pressió de la
direcció de Cofasa per evitar-ho, adduint les clàusules dels
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estatuts que quan convenia es feien servir, sempre en
benefici de la direcció. La meva mare, usufructuària de les
accions del meu pare, va demanar consell a l'advocat de
Privata en aquest afer, per vendre les seves accions i sembla
ser que aquest li va desaconsellar, cosa que no vaig entendre
mai. Ben segur que la meva mare no va insistir en la venda
pensant que això em podria perjudicar, en ser jo empleat de
l'empresa. Moltes vegades la meva mare veia les coses amb
molta claredat i els més joves sovint no fan gaire cas de
l'experiència dels més grans.

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

125

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

Proposta de lloguer de PRIVATA

126

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

127

Un nou conseller estrany i un client misteriós.
En una de les freqüents visites a la farmàcia del meu cunyat,
vaig assabentar-me que un nou "assessor" havia aterrat a
l'empresa, segons una clienta i molt bona amiga de la família
del meu cunyat. La senyora assegurava que l'empresa
començaria a anar bé, perquè aquest "assessor", parent del
seu marit, era persona molt important. Era un dels tants i
estranys "fitxatges" de l'últim gerent, persones sortides qui sap
d'on i que sempre acabaven engruixint el paquet de xurmers
que últimament passaren per l'empresa.
Ens assabentàrem en una assemblea que el dit "assessor" ja
formava part del Consell i se li havien traspassat un important
paquet d'accions que estava en poder de la mateixa empresa.
Tot plegat una operació ben estranya que ningú sap, o quasi
ningú, com va acabar, el que és segur és que el personatge
no va perdre el temps i sense saber quan i perquè, va
desaparèixer.
Entre els molts mostraris que s'havien de fer per encàrrec de
clients, a vegades nous i que volien el mostrari propi, n’hi
havia un que em va fer bona impressió, però com que ja
semblàvem fabricants de mostraris vaig ordenar al
departament corresponent que el deixessin pel final. Al cap
d'uns dies, en anar al departament de disseny estaven tots
esverats perquè el gerent els havia reclamat el dit mostrari i
en veure que no s'havia fet res va muntar un espectacle en el
mateix moment que jo entrava a la sala i ell afluixava el to en
veure’m. La seva actitud era diferent de la normal de quan es
posava frenètic i em va fer pensar que aquell no era un
mostrari corrent, però no sospitava què era el que el feia
diferent dels altres.
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D'aquell mostrari que em va semblar especial se'n varen
fabricar poques peces, però en la temporada següent d'un
nou mostrari ja se'n fabricaren més, fins que en un parell
d'anys ja superava en quantitat els propis de la casa, eren els
mostraris d'una empresa que havien fundat el nebot del meu
"germà", un dissenyador que era el de més talla que jo havia
conegut, el meu "germà" i el seus germans -- el gerent de la
nostra empresa i un altre germà capellà. Vet aquí
l'emprenyamenta del gerent quan ens retardàrem a fer el
primer mostrari.
Segons els estatuts de l'empresa, a un gerent no li estava
permès tenir un negoci que competís amb la mateixa
empresa. L'últim gerent n'havia muntat un, utilitzant la nostra
empresa per fabricar els articles de la seva, ja que aquesta
era una comercial, donant preferència als articles de la seva
empresa i fent uns descomptes més alts del que era habitual.
En ocasions jo havia d'escoltar el que en aquells moments era
el gerent d'aquesta nova empresa que s'anomenava Equipo's,
queixant-se dels descomptes que el seu oncle els feia eren
molt minsos, mentre jo, que supervisava totes les dades per
fer els escandalls, i seguia fent tots els càlculs, en paral·lel, per
determinar el preus finals, comprovava com amb els articles
d'Equipo's hi perdíem més diners que amb els altres. Durant
els últims anys de l'empresa es perdia una mitjana de 250
pessetes per peça fabricada. Els venedors volien preus
baixos per facilitar les vendes i l'empresa no estava
preparada per fabricar a un preu que fos rendible i
competitiu.
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Equ i po ’ s
Cap al final de la nostra empresa hi va haver una ruptura amb
Equipo's, no perquè es volgués tallar amb el "client" que
donava més pèrdues, sinó per la desavinença entre els socis
d'Equipo's, ja que el gerent de la nostra es deia que també ho
volia ser de l'altra i els seus germans i nebot no li permeteren.
La ruptura va ser tan forta i escandalosa que varen quedar
renyits entre ells. Fins i tot el germà capellà del meu "germà",
que també era soci d'Equipo's, no s'amagava de dir
públicament.
- El fill de puta del meu germà m'ha robat fins i tot el Missal.
L’embolic d’advocats i notaris que tingueren les dues
empreses, o millor dit, el meu “germà” i els seus germans i
nebot, deixant de compte grans partides de gènere, no hi ha
cap dubte que contribuïren a l’enfonsament de la nostra, ja
que, si bé en la seva fabricació s’hi perdien més diners, pitjor
era que es deixessin de compte grans partides i fins i tot en
els documents pertinents es parlés de destrucció de gènere.
Personalment, jo vivia una cada vegada més estranya situació.
La direcció de l'empresa procurava ignorar-me tant com
podia, ja havia après a anar per les seves, perquè sabia que
jo desaprovava la seva gestió quasi al cent per cent. Ens
vèiem a finals de mes per la liquidació i si ens havíem de dir
alguna cosa ho fèiem quasi sempre per escrit. Tampoc jo no
era com molts que contínuament anaven a consultar el que
havien de fer en qüestions de poca importància. Moltes
vegades les "ordres" que rebia de gerència per escrit, es
contradeien amb les de dies anteriors, ja que jo acostumava a
guardar-les totes, i algunes d'elles encara les guardo, com he
dit abans.
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Si era responsabilitat meva que la producció funcionés, jo era
qui havia d'organitzar-la i la direcció no suportava que
organitzés torns de nit, o treballs els dissabtes, i fins i tot els
diumenges, per tal de complir els terminis de servei dels
articles, sense requerir la seva aprovació. Rebia partes en
què em deien que hi havien altres solucions que treballar en
diumenges, ja que entre altres coses estava prohibit, sense
dir mai quines eren aquestes solucions miraculoses, però
quan estava en funcionament un torn de treball especial, no
s'atrevien a desmuntar-lo. El que en realitat no suportaven, i
això que l'empresa estava a les acaballes, era que algunes
coses funcionessin sense que la direcció hi participés, quan
haurien d'haver estat contents que hi hagués qui les fes
funcionar.
Mentre va durar l'èxit del producte que fabricàvem, mai
vàrem fer torns de treball a la secció de tissatge; per fer més
producció es compraven més màquines. En fallar les vendes
solament treballaven els telers el teixit de les quals es venia i
com que eren sempre pocs es feien torns, i, quan cap al final
fallaven els aprovisionaments de matèria, fins i tot fèiem tres
torns i treballàrem, en ocasions, dissabtes i diumenges, si
venia al cas com hem dit abans. No hi havia altra solució. Com
que en el torns de nit no hi havia mecànic, els tenia dit que
fins a les dotze de la nit em telefonessin si tenien un problema.
En viure prop de la fàbrica, per a mi no era cap molèstia, ja
que quasi sempre eren petites coses i així no paraven les
màquines.
Teixir era el primer pas de la fabricació i no ens havia d'haver
fallat mai. No em cansava de repetir: ens hem de posar
neguitosos quan veiem que una campanya no comença bé, ja
que llavors el desesper vindrà a l'hora de servir les
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comandes. Com quasi sempre, si venien a queixar-se per la
falta de gènere en el moment de servir les comandes
inevitablement els deia :
- Quan a principi de temporada reclamava la primera matèria
no em fèieu cas, ara ja no hi ha res a fer.
Acabaren per no dir-me res, hi havia comprovants de les
meves reiterades peticions de primera matèria en començar
una temporada, no s’atenien i ni en teníem cap justificació.
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Propostes de nova organització.
Cap a finals de 1988, un dia rebérem un comunicat en què
se'ns deia que ens presentéssim a la sala de juntes. Hi havia
els responsables i adjunts de totes les seccions a diferents
nivells, massa gent al meu parer. La reunió era per presentarnos als nous organitzadors de l'empresa i se'ns va demanar
als més qualificats que preparéssim un estudi que reflexés tot
el funcionament del propi departament. El que portava la veu
cantant es deia Clemente Sanchez; em va fer molt bona
impressió. Ens va dir que al cap d'un mes, quan tornaria, a
més de recollir els deures de tots, parlaria personalment amb
cadascun i ens recomanava que fóssim el màxim de sincers,
fins i tot, li podíem parlar malament del gerent, si venia al cas.
Aquí va fallar.
Quan vaig tenir preparat un voluminós estudi de l'àrea que
em corresponia, ja feia un mes, em vaig assabentar que havia
estat desestimada la contractació de l'empresa Check s.a. pel
Consell d'Administració a causa de a l'elevat cost de la gestió,
deien deu milions. Em va semblar que el motiu principal era
la gran seriositat i evident qualificació del senyor Sanchez, i al
gerent no li feia cap gràcia que tingués contactes personals
amb tots nosaltres, perquè tothom es descabdellaria a gust.
Com que havia fet dues còpies de l'estudi sol·licitat per
Check s.a., vaig creure convenient parlar amb el senyor
Sanchez i convinguérem que li trametria un còpia, encara que
no hi hagués la seguretat que s'arribés a contractar els
serveis d’aquella empresa. Em sabia greu que tanta feina no
servis per a res. Em feia la sensació que si una altra persona
tenia el treball, aquest no hauria estat tan endebades

PETITA HISTÒRIA D’UN GRAN BLUF

133

Ja hi estava acostumat, i encara em passa, que aquests tipus
de treballs, com són la informació de les dades més
importants del funcionament d'una empresa, adequats a la
seva direcció per tal de poder prendre les decisions
oportunes, els destinataris no en facin massa cas. L'últim
gerent em deia sovint que feia les coses a un nivell massa
elevat i no em podien seguir, no crec que fos així, però molt
sovint no es demana un aclariment per no donar a entendre
que no es comprèn un determinat treball i es rebutja per
qualsevol excusa. Sembla mentida que ens costi tant de llegir
i interessar-se per les coses fetes pels altres.
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Plans de viabilitat, sindicats i final.
La situació havia arribat a un punt en què ningú sabia quins
plans tenia la direcció de cara al futur. Ens temíem que quasi
tot estava hipotecat i no es prenia cap decisió. Davant aquella
mena d'abandonament i aprofitant les dades del treball que
ens havia demanat l'empresa Check, vaig proposar-me fer un
pla de viabilitat ajudat en la seva presentació i conclusions
finals pel meu fill petit que en aquells moments feia el servei
militar, i amb aquesta excusa va obtenir algun permís.
A mesura que anava avançant en la confecció del pla de
viabilitat i anava obtenint informació del funcionament de les
altres seccions, tenia el convenciment que feia 25 anys tard.
Com més informació tenia més clares eren les conclusions,
fins al punt que veia possibilitats de portar-lo a terme amb
èxit, però, en assabentar-me, més tard, de la vertadera
situació econòmica i amb la direcció de l'empresa del
moment, el pla es feia inviable. Era el novembre del 89.
Físicament l'empresa era massa gran, es podia reduir a una
quarta part, fer-la més operativa i augmentar la producció si
venia al cas. Més de la meitat de la superfície edificada estava
ocupada per magatzems quasi buits o ocupats per matèries
fora d'ús o innecessàries. Sense grans inversions i incidint
més en la metodologia que en la tecnologia que
econòmicament és menys assequible i en molts casos no
imprescindible, el pla era molt racional, tenint sempre en
compte que el producte a fabricar seguiria sent de les
mateixes característiques, ja que el mercat i la demanda ho
permetien.
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Inesperadament es convocà a tot el personal de l'empresa a
una reunió en la qual se'ns notificà, per part del sindicat
d'UGT, que s'havien assabentat que l'empresa projectava una
reducció de plantilla en base a un pla de viabilitat que
s'estava preparant.
Tot i que era d'esperar, vàrem quedar bastant sorpresos,
però en reunions posteriors tothom va estar d'acord en donar
poders al representant del sindicat perquè assumís la defensa
dels nostres interessos. Hi havia certa curiositat per part del
personal de l'empresa per veure què faríem els pocs
accionistes, en certa manera importants, que encara hi
quedàvem, i en veure que tots ens posàvem al costat dels
empleats, aquests varen quedar molt complaguts i els
components del Consell d'Administració molt emprenyats per
la nostra decisió. Tal com estava la situació, haguera estat
absurd actuar d'altra manera, ja que per als accionistes no va
quedar absolutament res i, encara que sembli
incomprensible, tots els accionistes s’hi varen conformar,
acostumats com estaven a no discrepar mai de la direcció.
Foren conseqüents fins al final.
Això no vol dir que per part d'alguns accionistes no
intentessin moure's per tal d'influir en les decisions a prendre,
però, en aquests casos, sempre es té les de perdre, i més,
quan no hi ha l'hàbit de voler intervenir en el control de la
societat. Tots els intents foren inútils: requeriments al Consell
d'Administració, reunions, una d'elles al cinema Núria, entre
accionistes, etc.
La direcció de l'empresa tenia l'obligació de lliurar un balanç
de situació de la mateixa i en veure'l i comentar-lo amb el
tècnic del sindicat que portava l'afer, se'm passaren les
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poques ganes d'intentar la més mínima acció per portar a
terme el meu pla de viabilitat, i retirant una còpia que havia
lliurat a un membre del Consell d'Administració, vaig donar-lo
per mort.
Mentrestant, l'empresa que havia estat contractada per la
direcció per fer el nou pla de viabilitat, seguia actuant a
l'ombra, i ho dic així perquè a part de la direcció, mai ningú
no els va veure, mai no varen demanar informació als
responsables dels diferents departaments, ben diferent de
l'empresa Check, que ens havia donat proves de fer les coses
amb racionalitat.
Era una d'aquestes empreses, anomenada Cuatrecasas, que
abunden molt, que es dediquen a Censors de Comptes i
Consulting, i que fan el que vol el que els paga. Si l'empresa
hagués estat contractada per l'Assemblea d'Accionistes, si és
que això fos possible - sembla que en diuen una auditoria
exterior - ben segur que haurien arribat a unes conclusions
ben diferents.
Aquest pla ens va ser presentat per un dels que l'havien
elaborat, persona jove i clarament inexpert. Va començar a
llegir el pla i no varen passar ni cinc minuts en interrompre'l.
Confesso que jo havia d'actuar més educadament i deixar-lo
acabar, però no vaig poder aguantar que ens fessin passar
bou per bèstia grossa. Era un pla que estava fet, com sol
passar, per persones o empreses inexpertes que l'única cosa
que pretenen és cobrar un treball que ells saben que no
servirà per a res, més ben dit, que solament serveixen per
justificar la seva minuta i amb l'única proposta d'una reducció
de plantilla, sense aportar mai cap plantejament racional de
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futur, sense estudiar a fons les causes de la situació i els
remeis pertinents, si és que n'hi podien haver.
El poc que quedava sense hipotecar va ser hipotecat pels
assessors sindicals -- amb poders -- que defensaven els
nostres interessos i gràcies a això els primers que sortírem
de l'empresa cobràrem tot el convingut, la resta no sé com els
va anar.
Les discussions entre sindicalistes i direcció de l'empresa
varen ser molt dures, fins a tancar-nos a l'empresa durant un
parell de dies; segrestàrem un conseller i fins i tot el president
del Consell. El conseller era el nebot de l'oncle que jo, en el
seu moment, havia tingut interès que entrés a formar part del
Consell.
Es posaren pals a les portes de les oficines i no es permeté
sortir a ningú fins que s'arribés a un acord, es formaren torns
per rodejar les dependències en què es trobaven els
segrestats, o ens trobàvem, ja que el conseller segrestat
degué témer que la cosa empitjorés molt, va demanar la
meva presència i així vaig formar part dels segrestats.
Passaren les hores amb algun entrepà de tant en tant i petites
recriminacions de l'amic conseller, dient-me que m'havia
equivocat.
El principal responsable de l'empresa que ens defensava, el
senyor Luque, amb qui es varen tenir moltes reunions a la
mateixa empresa i en els locals dels sindicats en els dies
previs i posteriors al segrest dels consellers, va demanar la
meva opinió per tal d'hipotecar el que quedava net de
càrregues i, com no podia ser d'altra manera, vaig aprovarho.
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Les discussions entre el senyor Luque i els enllaços sindicals
de l'empresa, d'una part, i la direcció i president del Consell,
de altra, s'allargaren tota una nit. S'havien de fixar les
quantitats que havia de cobrar cada empleat acomiadat com a
indemnització, i com sigui que la que em corresponia a mi era
de les més altes - 47 anys a l'empresa i sou dels més alts - tot i
retallant el percentatge d'anys treballats, el gerent no volia
signar l'acord si no es retallava més la meva indemnització,
fins que, en veure que no aconseguia el seu propòsit, cedí. La
versió d'aquest fet me la va fer el senyor Luque una vegada
passat tot i no tinc perquè dubtar-ne. Sembla ser que la meva
postura va indignar molt a la direcció i als components del
Consell i, com que la indignació sol ser sempre mútua, encara
ara, amb molts d'ells, ni ens saludem.
Els treballadors que quedaven a l'empresa continuaren amb
l'assessorament de BUXÓ & LÚQUEZ S.A., ja que es va anar
seguidament a la seva liquidació.
La postura del Consell d’Administració es feia incomprensible
per a tothom. Abandonar l’empresa en el moment de la seva
liquidació deia molt poc a favor d’ells i es feien tota classe de
conjectures, fins i tot hi havia qui assegurava que durant els
últims anys cobraven per la seva gestió, cosa que no havia
passat mai, tret de la panera que se’ls regalava per Nadal. Un
familiar del gerent assegurava que ell havia vist com aquest
lliurava sobres a cadascun. Són afirmacions molt temeràries
que no s’haurien de fer mai, encara que hom n’estigui molt
segur.
Tot i haver guardat algun document i anotacions dels
moments finals de l'empresa, se’m fa difícil ordenar,
cronològicament, els últims esdeveniments, però ho intentaré
basant-me en els pocs documents que encara guardo.
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S’estava buscant comprador per tot el complex, era lògic
pensar que la importància de l’immoble el feia adequat per a
destinar-lo a equipaments per a la ciutat i més si tenim en
compte la seva proximitat a la plaça Clarà. Cinc-cents milions
era una quantitat assequible, ja que es tractava de més de
dotze mil metres quadrats situats en un punt immillorable.
Vaig anar a veure l’alcalde en aquells moments, per tal que
l’Ajuntament s’interessés en la compra de l’immoble, em va
rebre i no va mostrar cap interès en la qüestió. Posteriorment
he sabut que altres persones li varen fer el mateix
suggeriment sense èxit. A vegades, encara que hom no ho
vulgui, en qüestions que ens semblen tan clares, no ens
podem estar de pensar que moltes inhibicions són, si més no,
inexplicables. La situació de l’empresa i la gran extensió del
terreny que ocupava la feien apropiada per perllongar o
ampliar la Plaça Clarà i ha acabat estant atapeïda de nous
habitatges. D’haver tingut un alcalde de talla això no hauria
passat.
El Consell d’Administració es preparava per dimitir en bloc i
deixar la direcció de l’empresa per a la seva liquidació a un
administrador únic, que no seria altra cosa que la creació
d’una altra empresa amb aquesta finalitat. Aquestes entitats
que es dediquen al bé o mal morir d’altres, sempre tenen
empreses fantasmes a punt per aquestes qüestions. Com sigui
que hi intervenien altres accionistes amb els quals em vaig
reunir moltes vegades en bars i cases particulars, vaig dir
que estava disposat a ajudar a la seva liquidació per tal de
treure’n el màxim profit de la venda del poc patrimoni que
quedava.
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El 6 de juliol de 1990 es va celebrar, que se sàpiga, l’última
Assemblea d‘Accionistes, en la qual dimitia el Consell
d’Administració i s’anomenava un administrador únic, en base
a formar una societat nova, com he dit abans, gestionada per
cinc apoderats, dos dels quals, un altre i jo, hi vàrem
renunciar.
Tot i haver-me ofert per ajudar a la liquidació de l’empresa,
aquesta vegada m’hi vaig repensar, arribant a la lògica
conclusió que no era jo, sinó el que llavors havia actuat com a
responsable de l’empresa, o sigui, tot el Consell, qui havia
d’arribar fins al final, i conseqüentment vaig renunciar al
compromís. Acceptar haguera estat absurd, encara quedaven
cinquanta o seixanta empleats a l’empresa, entre ells el
gerent, i jo no estava predisposat a actuar en aquest final tan
vergonyós; a més, els enfrontaments hagueren estat
continuats ja que no estava disposat a només signar, com
sembla que feren els que acceptaren el compromís.
No conec cap cas en què s’hagi produït un abandonament tan
espectacular en la direcció d’una empresa. Vull pensar que
jo, d’estar al Consell, no hauria fet el mateix i, no vull pensar
en els motius que induïren al Consell a abandonar “el barco”,
no hi vull pensar!
Si alguna vegada passo pel que fou en un temps l’empresa
més important d’Olot i ara és un complex urbanístic, a cada
petjada, penso el que hi havia fa ben poc. Només queda
intacte la xemeneia, rehabilitada, ja que en el quart superior
era torta. Qui ho havia de dir! Tan sovint que comentàvem de
la seva perillositat i més, en l’època que tinguérem el despatx,
o la gàbia com en solíem dir, al costat d’ella. Havia deixat de
ser útil feia molt temps en implantar-se el tiratge forçós i es
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plantejava la necessitat d’enderrocar-la, però no es va fer mai.
Ara és l’únic testimoni de la passada existència d’una “gran”
empresa i quan la veig em provoca molta enyorança, no puc
passar pel seu costat i restar impassible. És com un
formidable sentinella que ens recorda que no hi ha res, que
duri sempre. Fins i tot algun dia ella caurà.
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Consideracions finals
A vegades penso: Què hauria fet i què no hauria fet, si hagués
tingut més responsabilitat en la direcció de l’empresa? O més
ben dit, què penso que en aquells moments hauria intentat
fer?
En els anys quaranta es crearen noves empreses de filats de
regenerat de les mateixes característiques de la nostra i en
els seixanta, quan el regenerat va començar a decaure,
aquestes empreses van anar-se transformant per produir
articles adequats per a la exportació i s’anaren modernitzant
fins a l’actualitat, en què una mitja dotzena d’elles són
competitives, fan grans produccions i exporten a tot el món. Si
alguna vegada feia comentaris sobre la possibilitat de seguir
el seu exemple no se’m feia cas. No han estat els tècnics, tot i
ser imprescindibles, els que han pujat aquestes empreses,
han estat els empresaris amb esperit comercial els que han
introduït arreu els seus productes i els beneficis obtinguts els
han reinvertit en maquinària cada vegada més moderna i
productiva.
Mentre la nostra filatura anava fent la viu-viu amb comandes
de cinc-cents quilos per color, les altres empreses feien, i fan
cada vegada més, grans partides de molt poques variants
buscant constantment clients que absorbeixin la seva gran
producció. És el que jo pensava que també s’havia d’aplicar a
la secció de gènere de punt: pocs models i molts clients, el
que no vam saber continuar fent com en els bons temps. Tot i
ser molt difícil, per la complexitat de la moda, era l’única
solució si es volia ser una gran empresa o, més ben dit, una
empresa de grans produccions, competitiva i rendible. La
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gran majoria d’empreses de gènere de punt han desaparegut
i les filatures han anat cada vegada a més; fins que també els
arribi un final. No es va saber potenciar els filats.
Pensava, i penso encara, que s’havien de fer grans
produccions de pocs articles i això feia que dediqués molt del
meu temps, diguem-ne lliure, a estudiar un tipus de màquina
que, sense ser de producció integral, ja que aquesta seria
d’un cost molt gran i de difícil amortització, sí que teixís de
forma que reduís el temps de confecció, i quan vaig
aconseguir-la ja no hi érem a temps. El petit teler circular que
teixeix amb passada de separació i sense costures laterals en
el cos, obriria el camí perquè s’utilitzessin nous sistemes en
les operacions següents i en imbuir-se d’aquesta política cada
operació podria ser modificada, fins arribar a aconseguir un
estalvi molt considerable de temps i matèria, però, pel que
veig me n’aniré d’aquest món sense haver pogut demostrar la
bondat del sistema. D’haver pogut trobar el sistema de
funcionament en l’època de bonança, d’aquest teler que tan
havia somiat, ben segur que s’hauria portat a terme la seva
construcció, però ara no se sabrà mai si hagués tingut o pot
tenir èxit, ja que malgrat els meus intents, es fa difícil creure
que algun dels pocs constructors de maquinària per a gènere
punt que queden al món si interessin.
He d’acabar aquests records i procurar oblidar, cosa ben
difícil, que va existir una empresa fundada amb un gran
esperit de Cooperació – aquest era el seu nom – en el seu
inici entre tots els components de la mateixa, però amb una
gran manca de les virtuts que fan falta per tal de mantenir-la a
un gran nivell. En un moment determinat va ser massa fàcil el
seu encimbellament. La seva solidesa era aparent, enganyosa
i falsa, com el gran tronc d’un arbre quan està corcat, i va
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durar ben poca cosa: ni tres quarts de segle. En el seu
moment no es va saber, o voler, dirigir el negoci cap a altres
sectors amb més futur. Mai no hauria d’haver acabat d’una
forma tan indigna.
Si hem de nomenar culpables del fracàs és indubtable que
són per aquest ordre: l’Assemblea d’Accionistes, el Consell
d’Administració i la Direcció. Hi ha molt poques empreses
que durin més de tres generacions i poquíssimes que durin
segles; en aquest món tot té un principi i un fi, com la vida
mateixa, però una cosa és tenir un final plàcid i serè i una
l’altra ben diferent, és tenir un final tumultuós i ple de
patiments.
Ben mirat els accionistes no tenien perquè queixar-se si mai
no s’havien interessat i exigit un control rigorós als
administradors del seu patrimoni. Es podria acabar dient allò
dels castellans: “ Entre todos la mataron y ella sola se murió”.
La culpabilització constant dels uns als altres, molt
especialment dels de dalt als de baix en l’època final de
l’empresa, demostrava la poca talla dels dirigents. El personal
a tots nivells, que era bo en els anys de bonança, al final era
el culpable que l’empresa no anés bé, segons alguns dels que
manaven. Si havien canviat les circumstàncies s’havia de
canviar tot el personal, diguem-ne tècnic, que fos adequat a
les circumstàncies, segons els que dirigien l’empresa. No
sembla més lògic pensar que els de dalt eren els que havien
de saber adaptar-se a les circumstàncies o haver-los canviat
per altres més adients als temps que estàvem vivint? Però,
qui els havia de canviar? Qui havia de fer que la cúspide de la
piràmide fos l’adequada? Els cinc-cents accionistes, que
només feien que xiuxiuejar després de les assemblees?
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És el que havia sentit a dir tantes vegades a un admirat
professor de quan era petit, el pare Boronat: “Els que valen
deixem que es quedin a casa i després ens queixem dels que
surten”.
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Comentaris de la segona edició d’aquest llibre.
Han passat uns 10 anys des de que es va acabar d’escriure
aquest llibre i ha canviat tot tant, que algunes de les opinions
que si expressen, ara ja no serien vàlides. Mentre estic
escrivint aquest final -10/04/07- m’ha telefonat un empresari
de Barcelona al que li comprava les virolles per a fer les
plantilles de les cuines i altres complements dels pisos que
rehabilitem, i em diu:
- No li puc servir la seva comanda perquè plego. Tinc 25
empleats i això no es pot aguantar, amb la globalització no hi
ha manera de competir amb Xina i altres. Ara puc plegar
dignament. Li dono l’adreça d’una molt petita empresa que li
servirà la seva comanda.
- Quants anys teniu? – li he preguntat.
- Aquí està el problema, tinc 51 anys, però ja m’espavilaré,
alguna cosa faré.
Penso en els meus fills que ja s’acosten als cinquanta i sovint
parlen de jubilació. Pels que hem viscut èpoques tan diferents
ens costa molt assimilar l’actual.
Poden canviar les circumstancies degut als avenços científics,
tècnics i comercials, i el progrés econòmic és cada vegada
més accelerat, però els humans, els seus sentiments els seus
defectes i les seves virtuts, no canvien ni canviaran mai. Des
de que el món és món som exactament iguals als homes
primitius, sobre tot en els defectes. Prova d’això és que
segueixen havent-hi guerres i lluites particulars i familiars de
tota mena. El món està molt mal fet; en sis dies no es pot fer
bé una feina tant important com la creació d’un món. Ha
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canviat tot tant, que els bàrbars ja no venen del nord, ara
venen del sud i Cain segueix matant a Abel constantment.
Relacionar-se, conviure amb harmonia és sempre molt difícil
quan la relació és constant i, en una empresa inevitablement
hi han interessos personals de tota mena, que moltes vegades
fan encara més difícil les bones relacions. Les enveges, les
travetes i conspiracions hi estan sempre presents.
La decisió del fabricant de virolles esmentada anteriorment és
la que hauríem d’haver pres en el moment oportú: acabar
amb dignitat.
Mai m’ha afectat massa l’opinió que els altes puguin tenir de
mi, però ara, en haver llegit de nou aquest llibre no acabo
d’entendre la meva actitud en fets tant greus com l’acusació
que em feren d’haver robat unes tones de teixit de l’empresa.
Avui 30 d’agost de 2010 he acabat de rellegir aquest llibre, no
em recordava que fa un parell d’anys havia preparat una nova
edició canviant el tipus de lletra i fent un muntatge com el que
faig últimament; aquest encara era dels primers que donava a
paginar a fora de casa. Abans d’ahir en el casament de l’Anna
en vaig parlar amb el fill d’un dels assessors o col·laboradors
de Cofasa i com que es va mostrar interessat en llegir-lo he
activat aquesta nova edició sense tocar gairebé res; com el
de L’Edat Burral tindrà dues edicions.
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Detall de la secció de filats pres cap a les acaballes de
l’empresa. Les caixes i sacs de fil són molt demostratius.
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Detall d’una de les sales de tissatge.

Secció de tints i acabats. Tintura de fil.
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Sala de confecció. (detall)

En les acaballes de l’empresa, incomprensiblement, es muntà
una sala de creacions amb un cost exorbitant, que no reflexa
la fotografia.
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Història de la COOPERACION FABRIL S.A. (síntesi)
Els autors del voluminós llibre l’Abans – 4 quilos – em varen
demanar una síntesi de la història de Cofasa i els vaig posar
com a condició que no m’alteressin el que els lliuraria. No en
varen aprofitar res, a penes varen escriure o publicar
fotografies de l’empresa. La transcric a continuació.

L'empresa havia estat fundada l'any 1916 per uns quants
treballadors, que, després de fer el jornal en altres empreses,
a hores de més, crearen la pròpia. A mesura que
prosperaren s'integraren de ple en la nova empresa i, a tot
aquell que hi treballava, i hi estava d’acord, se li descomptava
una pesseta de la setmanada per crear un fons i quan
arribava a les cinquanta se li lliurava una acció de la
companyia i es convertia en accionista; i si calia començava
de nou a crear un altre fons per adquirir una altra acció. Fins
que l'empresa va començar a tenir grans beneficis –anys 40 i
50 - no es va perdre aquest sistema, ja que llavors tothom
tenia interès en adquirir accions.
En la fundació de l'empresa també s'admetien accionistes que
no hi treballessin, però els estatuts marcaven un límit en la
participació per cada accionista -- 30.000 pessetes -- per tal
d'evitar que "els de fora" poguessin controlar la companyia.
Quan l'empresa començà a prosperar i "els de dins", que la
dirigien, tingueren prou capacitat econòmica per adquirir
més accions, s’anul·là la clàusula dels estatuts, al·legant que
no era llei, amb el vist i plau de l'Assemblea d'Accionistes i el
Consell d'Administració format per accionistes “de dins i de
fora”, que en els anys pròspers van ser inoperants i quan
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tornaren els temps difícils no estaven preparats per afrontarlos.
L’empresa tenia uns 300 empleats -- en la seva última època i uns 500 accionistes, la majoria d’ells molt petits, i una mitja
dotzena que es podien considerar importants. S’arribaren a
fabricar un milió de peces anuals de gènere de punt, quasi tot
regenerat, i quedaren reduïdes a una quinta part,
aproximadament, en l’època final.
La primera fàbrica ja d'una certa importància -- s'havia
començat en diferents llocs més modestos -- estava situada
entre el riu Fluvià, el carrer major de la Vila Vella i la plaça
de Santa Magdalena, al costat de la capella i tocant l'estret
pont del mateix nom, que conduïa al barri de Sant Cristòfor o
"dels boigs", com en deien, tot plegat amb una superfície
d'uns 1.400 m2 i dos o tres plantes segons diferents cossos
d'edificis. Era una zona on hi havia algunes de les empreses
més importants del sector, com, Aubert, Masllorens, Escubós i
altres.
S'anaren millorant les instal·lacions i es presentà l'ocasió de
comprar Can Descals, una empresa molt més important
hipotecada pel Banc d'Espanya a l'antic propietari, el senyor
Baldiri Descals i Pujol, i també dedicada al gènere de punt,
amb una superfície total d'uns 4.469 m2 i edificis de dues
plantes o més. Formava part d'una finca en què hi havia el
cinema Ideal Park, d'unes 1.500 localitats. Quan es va tancar
l'empresa Cofasa tenia una superfície d'uns 12.000 m2
edificats. S'havien anat adquirint els terrenys que l'envoltaven.
La fàbrica de can Descals fou adquirida per 250.000 pessetes,
la meitat pagades el 15-7-1930 i la resta a un interès del 5 %
fou pagat el 27-9-1935.
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L’edifici del que fou el cinema Ideal Parc, en el seu exterior ha
sofert molt poques modificacions de com originàriament fou
construït; fou promogut pel senyor Baldiri Descals Pujol tot
envoltant una altra sala més petita que funcionava mentre es
construïa el que seria el millor local de la ciutat. És una pena
que no s’hagi pogut conservar íntegrament. Sembla ser que
el senyor Descals Pujol també tenia una fàbrica d’adobs de
pells i en passar per un dels carrers estrets de vora d’aigua,
com se solia dir, que conduïen a les adobaries de la zona, es
va ferir i des de llavors un senyor anomenat Julià el portava a
coll per desplaçar-se.
En Baldiri Descals i Pujol, viudo de Ramona Rigau, va morir el
23-11-1934 als 82 anys, era fill de Sant Feliu de Pallerols igual
que la seva mare; el seu pare era de Vallfogona. Estava
impossibilitat i vivia al carrer Vilanova en els seus últims anys.
No hi ha constancia de que en Baldiri Descals Pujol, tingués
algun vimcle familiar amb en Baldiri Descals Aubert, fabricant
d’embotits del mateix carrer Vilanova i també originari de
Sant Feliu de Pallerols.
Can Descals ja era una fàbrica de producció que en podem
dir vertical: filats, teixits, acabats i confecció quan la va
adquirir Cofasa. A més tenia un taller mecànic força complert
en el que s’hi construïen telers circulars per a gèneres de
punt per a us propi i, ja de Cofasa, les peces de recanvi per a
màquines de cosir industrials tant escasses en la postguerra
de dels anys 40 i 50.
La postguerra fou llarga i dura, la repressió era brutal i la
gana també, ja que escassejava tot. En molts aspectes fou
pitjor que els tres anys de guerra en què, tret del petit
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bombardeig d'un dia al final de la conflagració, no hi tingué
lloc cap enfrontament bèl·lic.

Es podria dividir l'existència d'aquesta empresa en quatre
etapes o èpoques:
Fundació: 2-2-1916, escripturada pel notari Vicens Capdevila.
Moltes empreses es fundaren en aquesta època aprofitant les
circumstàncies favorables ocasionades per la primera guerra
europea o mundial.
Primera època: 1916 a 1936, 20 anys. Inici, lluita exemplar i
també dificultats per prosperar.
Segona època: 1936 a 1939, 3 anys. Parèntesi de la guerra
civil. Gran davallada de la productivitat.
Tercera època: 1939 a 1965, 26 anys. Postguerra amb grans
dificultats per als treballadors -- en els primers anys de
postguerra -- i grans beneficis per a l'empresa.
Quarta i ultima època: 1965 a 1990, 25 anys. Decadència i fi.
Així com la primera època fou exemplar i l’admiració de
propis i estranys pel seu dinamisme i cooperació, mai més
ben dit, entre tots els empleats de l’empresa, el seu final fou
tot el contrari. La majoria d’empreses del mateix ram
acabaren més dignament.
Analitzant la meva actuació a l’empresa.
Fa molts anys que no m’he confessat, quan ho feia començava
així, per exemple: Pare, fa sis dies que hem vaig confessar,
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vaig complir la penitencia, he examinat la meva consciència i
els pecats que hi he trobat són els següents: ..... Sempre la
mateixa fórmula, els mateixos pecats i les mateixes vegades.
És possible examinar la meva consciència, o la meva
actuació, o aprofundir en el perquè de la meva actuació
d’aquests prop de cinquanta anys de relació amb l’empresa?.
Ho intentaré.
De jove m’agafava amb molta seriositat la religió, era creient,
profundament creient, però sense voler arribar a un
lliurament total al que llavors creia que era la veritat absoluta;
no volia, o no sabia desenganxar-me de les coses d’aquest
món, m’agradaven massa. La meva actitud amb el personal
femení de l’empresa, ara em sembla incomprensible, els
ignorava totalment si no era per una qüestió estrictament de
feina, ni tan sols saludava a una noia o senyora quan les veia
pel carrer. No crec que fos una actitud premeditada i ben
estudiada, penso que em sortia així i no m’esforçava en que
fos d’altra manera, no em venia de gust un altra tipus
d’actuació. No m’he esforçat mai en quedar bé amb el
pròxim. Encara ara si una persona no em cau bé ni se m’acut
que he de ser com a mínim educat i esforçar-me a no
demostrar la meva indiferència.
La meva actitud amb el personal masculí podem dir que era
normal, però sense buscar mai complicitats i defugint tota
relació que no fos estrictament de feina. Amb els superiors
gerarquics encara m’esforçava menys en ser-los simpàtic; no
suportava l’idea de ser més atent o simpàtic pel fet de ser
superiors, més aviat a vegades fins i tot em feia més aspre i
antipàtic.
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