
 

LA CASA DE CARITAT 
 
 

Història de la meva vida, viscuda en una casa molt gran, com un poble, on 
feia vida comunitària, 1930-1941: la Casa de Caritat 
 
Les vivències seran exposades per qui les va viure, de la manera més clara 
possible, sempre sota el meu punt de vista. 
 
La història de la meva vida té poc interès, però sí que en tenen els fets que 
m’acompanyaren, que són poc coneguts i que no eren tan dolents com es diu a 
vegades, ni tan bons com haguéssim volgut. 
 
No tots valorem el favor, o la sort, de poder tenir un lloc per viure, a causa de 
les necessitats d’aquells dies. 
 
Abans faré menció d’un llibre que explica La Història de la Casa de Caritat, 
editat fa uns tres anys pel senyor Guillem Bruguès, ex intern, que em causà 
tanta indignació que no vaig parar fins a parlar personalment amb ell per dir-li 
que el que havia exposat en alguns punts concrets, referents a persones, 
mereixien més respecte i que s’havia de tenir tota la veritat per davant, tenint 
en compte, a més, que, sent difunts, ja no poden defensar-se.  
 
A mi em causà molta tristor el tracte donat a una de les persones esmentades 
al llibre, la qual podria considerar com el meu pare, ja que hi vaig tenir una 
relació freqüent i de molta confiança, i també la hi tingueren molts estudiants, 
que eren escolans. 
 
No és millor no treure defectes, com a persona cabal, ja que ara no soluciona 
res, i a mi em consten totalment falsos i no provats? 
 
He de reconèixer que hi ha moltes dades i fets correctes, però molts d’ells 
ressalten un gran ressentiment i amargor pel fet d’haver estat a la Casa de  
Caritat, circumstància que no era responsabilitat de La Casa, sinó dels pares o 
familiars. 
 
I, com a punt final d’aquest llibre, fou la col·laboració de la senyora Telma 
Carbajal, expressant en la contraportada quelcom d’imperdonable. 
 
La meva vida és paral·lela a centenars de persones que passaren per La Casa, 
que desitjo que estiguin ben situats. Encara tinc ocasió de comunicar-me amb 
algun d’ells, si bé no tots tingueren la mateixa sort. 
 
La meva vida començà el 15 de novembre de novembre de 1920 a Buenos 
Aires. Als dos anys vaig anar a viure a Sabadell. Però el fet més assenyalat fou 



 

el desembre de 1926, quan a la meva mare li faltava un mes per donar a llum  
la meva germana. A casa la mare va agafar una escala per pujar a un lloc 
elevat, les golfes, a uns tres metres, i va caure. Si bé la caiguda no fou 
extremadament greu, es féu un esvoranc de set centímetres al front. 
 
La casa estava per acabar i el carbó es guardava a les golfes i, com que el 
temps requeria escalfar-se i fer el menjar, pujà a buscar-lo. 
 
En aquell temps era habitual que el germà de la mare, que era pagès, portés 
l’oli i el vi, ja que es dedicava al repartiment de la seva collita. 
 
Fou oportuna la seva presència per anar a avisar al pare, que treballava com a 
mecànic en una fàbrica de teixits, a Sabadell. 
 
El pare, alarmat, anà tot seguit a casa per resoldre el problema. 
 
L’accident de la mare es resolgué, més o menys, al cap de pocs dies. La 
germana nasqué bé. El qui no va anar tan bé fou el pare que, per 
circumstàncies que ignoro, passats uns dies, començà a trobar-se malament. 
Va contraure una malaltia que en aquells temps poca solució tenia. Freqüents 
visites al metge van aconsellar-li que, tal vegada, anant fora, podria millorar.  
 
Es traslladà a Collbató, poble de la meva mare, per veure si hi havia alguna 
solució per recuperar-se. La casa que ocuparen no estava en gaire bones 
condicions per viure-hi permanentment. No estava totalment acabada i, si a la 
primavera i a l’estiu es podia suportar, quan venia el fred no es podia aguantar. 
El retorn a casa no fou possible. La malaltia anava guanyant terreny. 
 
Després de molts dies de tenir-ne cura, el 8 de desembre de 1927 va morir. Per 
a la mare, totalment desmoralitzada, va suposar l’inici del trencament familiar. 
Quedà amb tres fills: una nena de 10 mesos i dos nois de 7 i 11 anys, 
respectivament.  
 
Solució de principi: un germà de la mare, el meu padrí que, tot i tenir dos fills, 
s’oferí per acollir-me. Vaig anar a casa seva, a Collbató. La germana ja feia 
dies que era a Sabadell, a casa d’una germana del pare, on també va anar el 
meu germà. La mare tingué la pena més gran que pot tenir una mare en 
quedar-se sense la filla, de 10 mesos d’edat. Coses de la vida! 
 
La mare, per poder viure, va anar a servir, ja que mentre el pare vivia, estant 
malalt, la mare cobrava el sou. Quan va morir el pare, els ingressos quedaren a 
zero. 
 
Passaren els dies, un any i mig aproximadament. I en aquest temps, vaig fer la 
Primera Comunió. 



 

 
La mare prengué una determinació. Comprenent que jo poc podia fer a casa 
dels oncles, vaig anar a viure amb la mare, a Masquefa, poble on era serventa 
d’un important industrial que tenia una fàbrica molt gran, on feien peces 
encunyades, especialment clips per al cabell, el famós O.P., Hijos de Rogelio 
Rojo. I, fent amistat amb una família del poble, li indicaren que a la Casa de  
Caritat de Barcelona tindria moltes més oportunitats en tots els aspectes, ja que 
una filla d’aquesta família era la monja Paula, de la Casa de Caritat. 
 
A l’escola només vaig anar-hi un any i mig, mentre era a casa dels oncles de 
Collbató, però el nivell era molt baix. Estant amb la mare, a Masquefa, no vaig 
anar-hi gens. 
 
Però el temps passava i la meva situació no trobava solució, fet que obligà la 
mare a buscar un lloc momentàniament, sempre recomanat per una amistat, en 
aquest cas fou el Sr. Rector de Masquefa, que aconseguí col·locar-nos, a mi i 
al meu germà, a l’Hospital de Santa Creu per fer el servei d’escolà. El lloc que 
ocupàvem era molt trist, però estàvem recollits, vivint amb el meu germà, en 
una petita habitació no gaire confortable, sols, en el mateix hospital.  
 
La cosa canvià amb motiu del trasllat de l’Hospital de Santa Creu al de Sant 
Pau. Aquest canvi suposà una millora molt important. Vivíem a l’últim pis de 
l’immoble, adjunt a la dreta del temple, que era la residència dels preveres 
destinats al servei religiós de l’hospital. Tot estava molt bé, però durà poc més 
d’un any, que va ser quan vaig ingressar a la Casa de Caritat. 
 
L’ingrés a la Casa de Caritat fou el dia 26 de maig de 1930. Poques coses 
recordo d’aquest dia. Tot seguit m’incorporava als costums de la Casa. 
 
Ja acostumat a viure lluny de la companyia familiar, no vaig sentir cap trauma, 
no n’era prou conscient. 
 
El grau dels meus coneixements fou prou suficient per col·locar-me a la tercera 
secció dels nois, que agrupava tots els escolans que, en grups de quatre, feien 
d’escolà durant una setmana al mes. Els altres grups feien les restants, tenint 
l’obligació, o el deure, d’ajudar a les misses, funerals, enterraments, etc. 
Algunes cerimònies representaven una font d’ingressos molt important. 
 
Una vegada ingressat em donaren l’uniforme, les indicacions, la situació en la 
sala i la identificació personal amb un nombre, que a mi em correspongué el 
48. Formàvem un grup d’entre 120 i 130 nois, de 9 a 11 anys. La sala tenia la 
forma de L, situada a la part més alta del carrer de Montalegre; l’interior, al pati 
Vidal o de les Dones.  
 



 

Estàvem agrupats per seccions, començant per la segona, amb uns 130 nois 
d’entre 7 i 9 anys, que corresponia a l’ingrés dels més petits, procedents dels 
familiars, Maternitat o Casa Tarrida, a Horta, on residien els més petits. Una 
gran finca que, a més, s’aprofitava pel conreu d’hortalisses i cria de bestiar per 
al consum de La Casa. 
 
La tercera, sobre uns 120 o 130 d’una edat entre 9 i 11 anys, procedents de la 
segona. La quarta, sobre un centenar, procedents de la tercera, amb una edat 
de 12 a 13 anys. 
 
Totes aquestes seccions solien tenir el cabell tallat. A la quinta ja no se’ls 
tallava el cabell. Dormien amb matalàs i feien ús de calçotets (gairebé era una 
obligació), amb l’aportació econòmica de la família, si en tenien. Estaven 
confeccionats a la Casa. 
 
La quinta eren uns 80, de 14 anys en endavant, com a aprenents de tots els 
oficis. Si la situació era favorable i es feia un bon aprenentatge, podien quedar-
se a treballar a la Casa, sempre que hi hagués alguna vacant. El dormitori o 
sala estava situat a sota la quarta, i sota la sala de la quinta hi havia la sala de 
les noies; no obstant això, estaven totalment separats. 
 
Fins aquí es completava l’edat d’internat, que no era gaire rígida, depenia de la 
facilitat de col·locar-se fora de la Casa. Hi havia moltes oportunitats i es 
procurava ajudar per tal de solucionar la situació. 
 
Tot canvi de secció repercutia en la identificació numèrica.  
 
Érem un total de més de dos mil, aproximadament: 
 Homes: 300 
 Dones: 350 
 Nois: 600 
 Noies: 400 
 Treballadors: 150 
 Mestres: 11 
 Religioses: 90 
 Metges: 17 

Assistents: 12 
Sacerdots: 3 

 
La superfície total era aproximadament de 506,942 m2. Carrers, patis per jugar, 
edificis per a sales, hospital, infermeria, dispensari, farmàcia, tota classe de 
serveis per a la conservació i reparació de l’aigua, llum, gas, telèfon, etc. 
 



 

La Casa es regia, com és de suposar, igual que en un internat, amb unes 
normes que s’havien de complir, ja que la gran quantitat d’interns no permetia 
perdre l’autoritat en la indisciplina.  
 
No era un correccional (per això hi havia l’Asil Duran). No era normal pegar per 
qualsevol cosa. Alguns més indisciplinats rebien algun càstigs. En els internats 
de pagament també es feren servir aquests mètodes semblants per posar 
ordre. 
 
L’autor del llibre, segons comenta, tingué la mala sort de rebre un càstig per 
part d’un vigilant que aplicava els càstigs en un lloc molt delicat: l’orella. Segons 
sembla, li provocà una certa sordesa. Sense ganes de mitigar el fet, fou mestre 
de música i va pertànyer a l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, escultor i 
pintor. 
 
El règim intern o reglament era normal, gairebé com el d’un municipi. 
 
Tots érem iguals, amb els mateixos drets i deures. Vivíem tots junts, a pesar 
dels defectes físics o socials com, per exemple, cecs i sords. 
 
No puc explicar gaire coses sobre les noies, ja que hi havia molta separació, 
però eren molt semblant als nois, amb una acusada diferència d’oficis, com és 
natural. 
 
Regia la Casa una junta. La superiora Sor Arqué, la comunitat religiosa; el 
Rector; el Vicari per a tots els serveis religiosos; metges; mestres d’escola 
primària; professors de música; dibuix; cant i balls regionals; operaris per a tots 
els oficis; vigilants; oficinistes; ordenances i mossos d’esquadra.  
 
No era un model de perfecció de tots els que dirigien la institució, però sí la 
finalitat de la funció d’ajudar a la classe més baixa econòmicament de la 
societat. Faria falta revalorar la dedicació d’unes persones, de qui en valoro 
més el bé que feren que no els defectes, ja que tots en tenim. 
 
El règim d’activitats era normal. Al matí, ens rentàvem, fèiem el llit, normalment 
anàvem a missa, esmorzàvem, anàvem al col·legi, dinàvem, jugàvem, 
tornàvem al col·legi, jugàvem de nou, sopàvem i a dormir aviat. 
 
Els llits eren de ferro, correctament útils per a la finalitat concreta. 
 
Una màrfega, equivalent al matalàs, era una gran saca de 180 cm de llarg per 
80 cm d’ample i 30 cm de gruix, plena de fulles de blat de moro. No s’hi dormia 
malament. Crec que es va anar canviant pel matalàs més endavant. 
 



 

Un coixí i un llençol prou gran que, plegat pel mig, servia per dos; una tovallola 
i, a l’hivern, mantes. 
 
Cadascú tenia l’obligació de fer-se el llit, rentar plats pel sistema de torn, 
netejar les sales, escombrar els patis, netejar calçats i espardenyes.  
 
S’ha de puntualitzar que totes les peces d’ús personal, com ara màrfegues, 
llençols, tovalloles, etc. estaven confeccionades per personal empleat en els 
tallers de la Casa.  
 
Hi havia uns wàters que servien per cobrir les necessitats físiques i, com que 
de vegades no eren suficients, no tocava més remei que fer cua. Normalment 
era una “turca”, amb la qual cosa era més higiènic que la cubeta. A la mateixa 
saleta hi havia un grup de dutxes i sempre que s’ordenava se’n feia ús. Com 
que eren col·lectives, per respectar una mica la intimitat, es feia ús d’una peça 
de roba de cotó, sempre confeccionat a la Casa, equivalent als calçotets 
“taparrabos”. El nostre argot. 
 
El lavabo era una pica allargada, amb un tub gruixut i llarg, de plom, del quan 
en sortien uns 15 tubets, pels quals fluïa l’aigua. Quelcom de sabó. Tots els 
dissabtes es dedicaven a la neteja general a fons. No es disposava d’aigua 
calenta a les sales, però hi havia una sala amb un estany gran, que servia per 
dutxar-se amb aigua calenta, ja que tenia una caldera, al costat, que 
subministrava l’aigua calenta. Però només l’època de fred rigorós. 
 
Els actes religiosos eren de rigorosa assistència, igual que en gairebé tots els 
internats catòlics. 
 
El departament de la gent gran, vells i velles, no tenien cap obligació; alguns, si 
es trobaven en condicions, ajudaven en alguns serveis. Durant el dia, si volien, 
podien sortir al carrer. 
 
Amb els anys, la gent gran esgotava el seu estat físic i necessitava una atenció 
especial; hi havia un departament separat dels que estaven més bé. Aquest lloc 
s’anomenava “Impedits i impedides”. 
 
 
Esbarjo 
 
Els llocs d’esbarjo eren els patis on, amb pilotes de diverses mesures, jugàvem 
a futbol, dos o tres partits en el mateix pati. El bàsquet encara no es coneixia 
prou, però hauria estat molt interessant. 
 
Els dies festius sortíem junts per anar de passeig, freqüentment als parcs, a 
l’escullera o a altres llocs; Golondrines, Olímpia o cinema. 



 

 
Teníem un solar molt gran a l’actual plaça de Francesc Macià, on hi havia un 
camp de futbol. Els terrenys eren molt grans i els administrava la Diputació, i 
amb la construcció de les Llars Mundet, que suposà una inversió molt 
important, que, a pesar de l’ajuda dels Srs. Mundet, el pressupost es desbordà, 
ja que fou necessari buscar nous recursos, efectuant la venda d’aquells 
terrenys. Crec que l’oferta pujà uns 130 milions. Avui seria un altre cantar... 
 
A l’estiu era agradable poder anar a la platja dos dies a la setmana a la 
Deliciosa, crec que teníem certs drets per fer-ne ús. Matinejàvem una mica. 
Després del bany, un tros de pa i xocolata, plegar el “taparrabos” o banyador i 
cap a casa, sempre a peu. 
 
També s’organitzaven unes bones festes i ben divertides, amb jocs i construint 
instruments de música per tal de formar una orquestra amb canyes, fustes, tubs 
de cartró de les bobines de paper de la rotativa, tot imitant instruments, i per tal 
que sonessin, usàvem paper molt fi.  
 
Un dia a l’any, el Sr. Bellprat, que crec que era el president del gremi de lleters 
de Barcelona, ens obsequiava amb un suculent berenar i una festa al teatre, 
regalant un violí a un intern cec.  
 
Al cap dels anys, el Sr. Bellprat, per circumstàncies de la vida, va haver 
d’ingressar a les Llars Mundet a la fi de la seva vida. 
 
El capellà de La Casa tenia la seva residència molt a prop del pati de la tercera, 
que era una galeria circular sobre el pati de la quarta. Ens agradava que sortís 
per tal de fer-nos companyia i organitzar jocs i passatemps, consistents, quan 
estàvem agrupats al seu entorn, en tirar alguns caramels, i es formava una 
muntanya humana, que anomenàvem la pila de greix.  
 
També algun dia després de dinar solia sortir amb una tassa de cafè i, amb una 
cullereta, ens el deixava tastar. 
 
Fou un sant home. Quan va morir ho sentírem molt. Se li dedicà una placa en 
aquest pati, en homenatge a la seva persona, amb el seu nom. 
 
De tant en tant es feia cinema, ja que la sala de teatre reunia totes les 
condicions per fer cinema. 
 
Un dia, mentre s’estava projectant una pel·lícula, s’incendià, ja que en aquells 
temps la pel·lícula era inflamable; fou un possible error del tècnic (Sr. Catón), 
que era el que s’encarregava de manipular la màquina que projectava la llum 
per mitjà d’arc voltaic. A pesar de l’ensurt, no hi va haver cap desgràcia; fou 
apagat ràpidament.  



 

 
El dia del sant de la superiora es feia una festa a la sala teatre i un dinar 
extraordinari. També el dia del sant de la monja que dirigia la secció el dinar 
era millor! 
 
Un divertiment curiós, ja que amb tanta colla, sempre hi ha algun inventor, 
consistia en un joc molt curiós, que reportà certa vigilància per evitar-lo. Per 
mitjà d’un tub o d’una canya o cartró d’una llargada d’un pam aproximadament, 
i com que podíem fer ús de tot el paper que volguéssim, ja que ens el 
facilitaven els aprenents que treballaven a la impremta, fèiem unes paperines 
primes i llargues, en forma de con. N’humitejàvem la punta, normalment amb 
saliva i, col·locada dins el tub, s’impulsava enlaire bufant i s’enganxava al 
sostre. 
 
Us podeu imaginar l’efecte que feia el sostre amb tantes estalactites? 
 
Fèiem excursions d’un dia complet; anar a les Planes o a Casa Tarrida, anada i 
tornada a peu. Per dinar es feia una paella d’arròs. Havíem d’anar a buscar la 
llenya al bosc. Era molt divertit. Avui ja no podríem anar-hi. 
 
L’atracció principal era el futbol, jocs de carrer i de tota mena. 
 
Se celebraven moltes festes, aprofitant la sala del teatre, que era molt gran. A 
més de teatre s’hi feien balls regionals, molt ben executats per nois i noies. Era 
una ocasió molt agradable per tenir oportunitat de relacionar-se amb les noies, 
sempre sota un cert control. Dirigits per un professor, no recordo bé si es deia 
Sr. Vidal. Al rober es guardaven tots els vestits per als balls regionals i diferents 
actes. També hi havia gegants i cap-grossos.  
 
Aprofitant la gran autarquia de què gaudia la Casa, en el camp de conreu que 
tenia a Can Tarrida (Horta) es collien moltes coses, com ara raïm, que servia 
per gaudir pocs dies d’aquest fruit. Un altre fruit eren les peres de Sant Joan, 
que sí que servien per passar una bona estona. Amb les peres col·locades dins 
d’un gran cubell ple d’aigua, i nosaltres fent cua per tenir torn i posar el cap dins 
l’aigua, i les mans a fora, provar d’agafar-ne una amb la boca, però un parell de 
pals no paraven de remenar l’aigua. Per allargar el divertiment, el dia que 
s’acabaven les peres es posaven monedes i a veure qui tenia més sort, ja que 
aquest joc es limitava amb el temps, sempre breu, però molt divertit. 
 
 
L’ensenyança  
 
Les circumstàncies feren que, amb motiu de la proclamació de la República, el 
programa educatiu es dividí en castellà i català. L’ensenyament en castellà 
l’impartien uns mestres molt ben qualificats, especialment el director, Sr. Urdina 



 

Cortiles, que orientava els nois més avançats per ingressar als estudis 
superiors, amb més alt nivell. Fou assassinat per motius polítics, tot just 
començar la guerra, el 19 de juliol. 
 
En sortiren de molt ben preparats per anar a estudis de nivell superior; 
batxillerat, comerç, medicina, religió, etc. 
 
Per anar a l’escola de Comerç o a la Universitat sortien completament sols; 
alguns no complien prou i al final les notes els delataven.  
 
Les quatre classes de català estaven situades a la part sud, tocant a les cases 
del carrer Joaquim Costa, a la planta baixa. Les quatre classes de castellà eren 
situades a la planta baixa del carrer de Montalegre; el nivell era superior al 
català.  
 
No sé per què, me’n va tocar una de català. El mestre, Sr. Bruguès, 
m’agradava molt. Tenia molt d’interès per la història de Catalunya i organitzava 
visites culturals al barri gòtic, i recordo especialment la visita al museu de la 
catedral, per veure la cadira del rei Martí l’Humà. Jo, per tal de no canviar de 
classe, no m’esmerçava en fer els treballs gaire bé; no em veia amb prou 
ganes i poc interès per estudiar.  
 
Hi havia una escola de cecs i sord-muts, fins i tot en venien de fora de 
Catalunya. 
 
Tots aquests serveis eren gratuïts i jo no vaig saber aprofitar-los en aquella 
edat. Per falta d’un assessor que hagués estat més exigent amb mi, doncs crec 
que podria ser una mica més elevat el meu grau de cultura. No obstant això, 
estic satisfet de la manera autodidacta que vaig emprar.  
 
L’edat crucial va ser als 13 anys, ja que requeria decidir l’avenir amb l’ofici, i 
així ho vaig fer, escollint l’ofici de linotipista. Aquest fou un dels moments en 
què vaig ser més ben aconsellat per la monja que s’encarregava d’orientar els 
aprenents, i crec que fou molt encertat aconsellar-me que no ho fes, ja que les 
emanacions de plom no serien gens bones per a la salut i naturalesa poc 
desenvolupada, recomanant-me un ofici que reunís més bones característiques 
respecte al meu estat físic, com sastreria, enquadernació o sabateria. Vaig 
optar per l’últim, i crec que fou un gran encert, ja que la vida ha seguit un ritme 
que s’ha adaptat a la meva capacitat (com diu aquell refrany: en el país de los 
ciegos, el tuerto es rey). 
 
Tal vegada vaig heretar del pare les qualitats que tenia en l’ofici, un gran 
mecànic. Havia treballat en importants fàbriques de mecànic a l’Uruguai i a 
l’Argentina. Una gran afició a la mecànica.  
 



 

Fins a aquell moment, el meu grau de cultura no fou gaire important. Tot el que 
he après va ser de forma autodidacta.  
 
Sempre procurava fer amistat amb els estudiants que fèiem d’escolà. Amb 
aquest procediment vaig aprendre molt d’ells i amb alguns fèiem exercicis de 
cultura general. Llegir molt i una gran afició a l’electrònica, començant amb els 
cursos de Ràdio Maymó, fins a dedicar-m’hi, a fora d’hores, a la ràdio, 
començant per la galena, seguit de les d’amperes, transistors, i finalment 
televisió, fent un curset de televisió en el servei tècnic de T.V. ELBE, 
completant amb la instal·lació d’antenes per tot Barcelona. 
 
La gran afició i la constància foren d’un resultat extraordinari. També les meves 
activitats estaven relacionades amb l’ofici, però amb menys intensitat, fent 
calçat a mida d’home i dona, i també cinturons de senyora. 
 
He de fer constar que, per ocupar el lloc d’encarregat de la sabateria, fou 
necessari fer els cursos a l’escola de formació professional del gremi del calçat, 
aprovant-lo de manera excel·lent, que repercutí en l’èxit del nomenament.  
 
A la sabateria es confeccionava tot el calçat, però durant el temps de guerra i 
postguerra, que ja em trobava dirigint el taller des de 1946, s’hagué de resoldre 
el problema de les restriccions i quotes de material, emprant noves matèries.  
 
Provàrem primerament sola de fusta i com a pell, lona. No va ésser prou 
afortunat, ja que no va donar bon resultat. Finalment es va idear un sistema de 
calçat de fabricació ràpida i mecanitzat i fàcil de fer, molt semblant als que al 
cap de poc temps es veien en un comerç de calçat (Segarra). Consistia en 
aprofitar el pneumàtic del cotxe, la part anomenada coster o costat i, planxada 
a pressió i amb la maquinària que hi havia a la sabateria, s’encunyava la sola i, 
amb una pell molt bona i patrons senzills, es confeccionaren unes sandàlies 
cosides amb una màquina S.i B., que cosia cada sandàlia amb mig minut. 
S’obtingué una duració extraordinària. 
 
Resolguérem una part fonamental del calçat amb molt teixit. Actualment ha 
proliferat molt i moltes botigues de calçat venen sandàlies semblants, però més 
ben presentades.  
 
Un bon equip d’operaris i la necessitat de modernitzar-se fou l’oportú per 
comprar maquinària més moderna a finals de 1936. Es compraren tres o quatre 
màquines. I, efectivament, la fabricació s’accelerà molt, però durà poc temps el 
fer ús de la maquinària, a causa de la falta de materials amb motiu de les 
restriccions.  
 



 

Just el mes de juliol de 1936 tenia 15 anys i la mare ja tenia prevista la manera 
que jo sortís de la Casa, amb la idea gairebé formalitzada. Però començà la 
guerra el 19 de juliol. 
 
A la mare li provocà una frustració tan gran que, amb molt d’encert, preferí que 
continués a la Casa. Fou un encert extraordinari que tingué la mare, esperant 
com acabaria la revolta.  
 
Però la revolta no s’acabava, i passaren els mesos i fou a primers de gener de 
1938 que les circumstàncies acceleraren la incorporació de quintes, fins a la del 
41, la meva. Com a documentació d’argentí, no en tenia cap. 
 
Vam anar al consolat i no es resolgué ràpidament. 
 
Per tal de solucionar la meva situació sense documentació vaig parlar amb el 
director, Sr. Moragues, que estava gestionant la meva situació amb el consolat 
argentí, i no hi va posar cap dificultat. Així es va poder evitar la presentació a 
files. 
 
Uns companys meus no foren tan afortunats; sols un evità incorporar-se per 
defecte físic, sordesa. Hagueren d’incorporar-se ràpidament, sense perdre 
temps, cap al front. Els llocs més dolents, l’Ebre i el Segre. Molts ja no tornaren. 
Així vaig poder aguantar tota la guerra a la Casa.  
 
Durant el mes de març de 1938 els bombardeigs eren molt freqüents, de 
manera especial el de Gran Via-Balmes, una explosió viscuda personalment. I, 
segons es pot comprovar a la fotografia, fou de dia, i, segons el Sr. Bruguès, en 
el seu llibre explica amb pèls i senyals que fou de nit. Personalment, ja li ho he 
demostrat. En aquell mateix moment en caigué una a la Casa, a l’actual Pati de 
les Dones o Pati Vidal. 
 
L’explosió del carrer Balmes fou espantosa; des de la Casa es veié una bola de 
fum, com la bomba atòmica, per sobre de les cases. 
 
Els efectes es notaren sensiblement a la Casa; trencadissa de vidres i veure 
que l’impacte de l’explosió en enlairar-se feia caure les persones per la força 
expansiva. Tots correguérem cap al soterrani, ubicat al pati de les dones, lloc 
on caigué la bomba incendiària. Com que no era explosiva, no provocà cap 
desgràcia, ja que els edificis més pròxims eren el rober, la sastreria, la 
impremta i la caldera de vapor. 
 
En veure la bomba encesa, ja que va rebentar, va fer la impressió que anava a 
explotar. Ens alarmà més i baixàrem precipitadament cap al soterrani. 
 



 

Un amic meu molt valent col·laborà en l’extinció del foc anant a buscar un 
carretó de sorra per apagar les flames del combustible. L’amistat amb aquest 
amic era tal que, quan algun company em volia pegar, ell em defensava, tot 
advertint-lo que no ho fes. Sr. Fabregat, es deia. Uns dies més tard, aquest 
amic, amb afany de sortir de la Casa, va apuntar-se de voluntari per anar al 
front. Crec que va anar a Madrid. Va tornar, però ferit del braç esquerre i amb el 
seu esforç superà tots els tràngols. 
 
Acabada la guerra va treure’s la llicència de taxista, es casà i formà una família 
amb fills. Li desitjo molta felicitat.  
 
També un altre company, de nom Sr. Castillo, en acabar la guerra la cosa es 
normalitzà una mica. Només l’endemà de l’ocupació, alguns més atrevits 
sortiren al carrer, aprofitant la falta de control, i aquest noi portà una peça de 
ferro com una llimona amb una anella, “una bomba de mà”, i jugant amb ella l’hi 
va explotar. El resultat fou que va perdre cinc dits de la mà esquerra i un de la 
dreta. Fou assistit a la mateixa Casa.  
 
Gràcies a la seva capacitat i una forta voluntat, ja que estava estudiant Comerç, 
va poder acabar la carrera. Tinc referències que, en sortir de la Casa, es va 
poder situar econòmicament molt bé. Jo vaig viure aquest episodi des del taller 
de sabateria, que estava molt a prop del lloc dels fets. Si mal no recordo, era el 
matí, hora d’esmorzar, a punt d’anar a l’escola.  
 
Una vegada acabada la guerra, o sia, el mes de gener de 1939, vaig rebre la 
partida de naixement. Ara ja tenia personalitat i fou el moment de meditar si 
seria millor nacionalitzar-me argentí o no. Assessorat per persones amb bon 
criteri, suggeriren que, si fos estranger, no podria ocupar llocs en centres 
oficials. Així doncs, vaig tenir l’encert de fer el servei militar presentant-me a 
l’exèrcit espanyol, el mes de maig, fent constar que era fill de vídua i, 
efectivament, fou denegada, ja que tenia un germà més gran que jo que estava 
estudiant al seminari. Al cap d’un any i mig vaig haver d’incorporar-me, el mes 
de gener de 1942. 
 
Gràcies a no tenir documentació vaig poder evitar el pitjor de la guerra, no 
presentar-me. 
 
A causa de la depuració efectuada immediatament en acabar la guerra, 
quedaren pocs operaris, i així fou més fàcil trobar lloc per treballar a la Casa. 
 
El meu historial de la Casa de Caritat està a la “Història de la Diputació de 
Barcelona”, amb el nombre de matrícula 39140, que consta que fou donat de 
baixa el dia 5 de maig de 1942, però pràcticament fou el 12 de gener de 1942, 
amb motiu de la incorporació a files. 
 



 

Des del mes de gener de 1942 fins al juny de 1945 fou el temps que em va 
tocar fer el servei militar. De fet, em tocava des de maig de 1938, així que 
aquest temps vaig tenir la sort de poder-lo evitar.  
 
 
Tallers 
 
Ja com a encarregat vaig interessar-me per regulartizar la reglamentació 
laboral, aconseguint que fossin aplicades les categories dels treballadors en un 
lloc que repercutí amb un augment de sou molt important, a més d’un 
complement de perillositat sobre les emanacions del dissolvent “benzol”, 
producte perillós per a la salut. El sou fou consolidat quan ingressàrem 
definitivament a la Diputació l’any 1956. 
 
Tots els tallers estaven atesos per un encarregat i operaris ben qualificats i 
cobrien totes les necessitats de conservació de la Casa. A més, servien perquè 
els nois aprenguessin l’ofici. No es feien mai exàmens, ni es donava cap 
certificat. També es feia la conservació de totes les finques de propietat de la 
Casa, que eren moltes. 
 
Els tallers eren molts, i espero exposar-ne amb més o menys encert, les 
diferents funcions: 
 

- Lampisteria / Electricitat / Paleta: Cobria la conservació i reformes de la 
Casa i de totes les finques que tenia en propietat. 

- Pintor: pintors de parets, mobiliari i cotxes de difunts per als 
enterraments, que requerien una tècnica molt especial. 

- Marbrista: manteniment i reformes de la Casa i de tots els nínxols de la 
Casa i dels benefactors ubicats als cementiris. 

- Seralleria / Fusteria: tots els serveis relacionats amb aquest ofici. 
- Taller de baster: el manteniment de les albardes dels animals que 

transportaven els carros i cotxes de difunts. 
- Sastreria / Sabateria / Espardenyeria: Es confeccionava tota la roba i el 

calçat per a tots els nois i noies. També es feia l’uniforme de les 
ordenances de la Generalitat. El taller de sabateria reparava tot el calçat. 
També es confeccionava tot el calçat per a la comunitat i ordenances de 
la Generalitat. El 6 d’octubre vingué el capità general a Barcelona i 
s’hostatjà al Palau de la Generalitat, i el taller de sabateria li confeccionà 
unes botes. Jo vaig acompanyar l’encarregat de provar-li les sabates en 
la seva estada al carrer del Bisbe. Era el General Arenas. 

- Telers: Es teixia tota la tela necessària. 
- Matalasser: servia els departaments que en feien ús. 
- Cereria: cobria les necessitats de les capelles i cerimònies, com ara 

funerals.  



 

- Barberia: dos treballadors servien per als aprenents i la gent gran; els 
nois anaven amb el cabell tallat.  

- Esparteria / Ebenisteria: tot el que repercutia aquesta matèria. 
Escombres, fregalls, catifes; tots els operaris eren sord-muts; també 
funcionaven com a taller d’ebenisteria. 

- Hortolans: tenien cura del camp que hi havia a Casa Tarrida, Horta. 
- Forns de pa: elaborava el pa diari per tota la Casa. 
- Impremta: era un cas especial. S’imprimien tota classe d’encàrrecs; “La 

hoja del lunes”, butlletí oficial de la província, Vichi Català (anunci). El 
diari AVUI editat durant un mes, l’octubre de 1934, impresos tots els 
relacionats amb els departaments de la Diputació i molts encàrrecs 
d’impresos.  
 
Es disposava de tot el necessari per a una impremta, començant pel 
metall per fabricar el caràcters de les lletres i motlle de la rotativa, a base 
de plom, antimoni i estany. I un assortit completíssim de maquinària i 
especialitats: 
 
Rotativa     Litografia 
Màquines planes    Caixistes 
Minerves     Correctors 
Linotips  Enquadernació (amb tota la 

maquinària) 
Monotips 
 

 
En els anys 1934 hi havia de director el Sr. Achon, que fou un del promotors i 
afortunats amb la loteria de Nadal. El seguí el Sr. Valls, i finalment fou substituït 
pel Sr. Romero, ex intern que, a més, ocupà l’alcaldia de Santa Coloma. 
 
Els treballadors de la impremta, juntament amb els treballadors d’altres tallers, 
organitzaren una mútua i cada any, per Nadal, es jugava a la loteria, i l’any 
1934 tocà el tercer premi amb el número 29261. Gairebé tothom hi jugava. Als 
aprenents, la mútua ens obsequiava amb 0’50 pessetes, i n’érem un centenar, i 
com a premi tocaren 1.500 pessetes per pesseta, així que ens tocaren 750 
pessetes a cadascú. Fou una disbauxa d’alegria. No es formaren grans 
fortunes, ja que el més normal era jugar una pesseta o un duro. Algú fou més 
afortunat, però molt pocs. 
 
S’obriren llibretes per a cadascú a la Caixa de la Diputació, i en acabar la 
guerra tingueren valor. 
 
Els nois que aprenien bé l’ofici a la impremta, tenien facilitats per fer hores 
extres fora de la Casa, com a La Vanguardia. 
 



 

Un amic meu es retirà amb dues pensions molt envejables. 
 
Paradoxa! L’estada a la Casa, el menjar, l’ensenyança i el dormir no ens 
costaven res, però fent l’aprenentatge sí que ens cobraven. Si bé era poc (0,25 
pts.) en aquell temps era suficient per matar algun caprici.  
 
 
Vestuari 
 
Consistia en un equip complet de roba i calçat, tot confeccionat en els tallers de 
la Casa: pantaló, camisa, bata o brusa, mitjons, calçat de diari i de festa i de 
pluja i espardenyes. 
 
Tota la tela era fabricada al taller de teixits. Igualment, es teixien mitjons. 
 
Un gran rober equipat de personal i maquinària. Les noies aprenien les labors 
pròpies, assessorades per religioses i empleades, confeccionant tota la roba. 
 
El servei de netejar la roba consistia en una bugaderia molt gran, amb unes 
màquines horitzontals i assecadores, emprant el mateix sistema que les d’ara. 
Tot seguit es portava al terrat per acabar d’eixugar-se.  
 
Els terrats estaven situats sobre els menjadors dels nois i a prop del pati on 
jugàvem, cosa que facilitava certa curiositat per veure les noies que estenien la 
roba. 
 
Cada setmana ens canviaven la roba. 
 
Alimentació 
 
El pa s’elaborava al forn que hi havia al soterrani i es disposava de personal i 
maquinària suficient per a l’elaboració del pa per a tota la Casa.  
 
Moltes hortalisses es conreaven per un grup de pagesos en la finca Casa 
Tarrida (Horta), que també servia de residència per als més petits, d’entre 7 i 8 
anys. 
 
El subministrament de queviures en general era de la casa Matutano, i d’altres. 
 
L’alimentació era suficient, sense exquisideses, però no es passava gana. No 
fou igual en temps de guerra, ja que aleshores la manutenció consistia, en 
quantitat, en menys del que era el dinar normal en temps de pau, per tot el dia. 
Al matí, cafè, i d’una barra de pa se’n feien 14 llesques, i en tocava mitja a cada 
àpat. Per dinar, un plat de brou amb poca cosa (l’anomenàvem Brou 



 

Moragues), que era el nom del director i, de segon, segons el dia, mig ou dur o 
bunyol de farina. Per sopar, una ració de llegum o patata no gaire abundant. 
 
En temps de pau, l’alimentació era: per esmorzar, un plat de sopa de pa 
(últimament també es donava una mica de llet); per dinar, un plat de sopa de 
pasta de primer, un plat de llegum de segon, i carn o cap i pota o bacallà de 
tercer. Alguna vegada, postres. La carn a vegades la donaven triturada en 
forma de pilota, com ara el puny. A mi no m’agradava gens i, per fer-la 
desaparèixer, la posava a la butxaca per tirar-la al wàter, cosa que durant la 
guerra no hagués fet. I no era jo sol el que emprava aquest sistema. Era 
impossible que dues persones poguessin vigilar el nostre comportament.  
 
Generalment, procedent de la família, que cada mes, amb motiu del dia de la 
visita, portaven quelcom de llaminadures i les guardaven en unes bosses, així 
es podia donar a cadascú la seva a l’hora de dinar. Cosa que reconec que era 
fora de lloc, ja que no tots tenien família. 
 
El sopar era un plat de llegum i el segon, tall variat. I sempre, el pa abundant. 
 
La cuina era molt gran i completa, amb unes olles a pressió molt grans. El 
cuinar es feia per mitjà d’una central tèrmica i una cuina de carbó per guisar i 
fregir. 
 
Un cuiner, religioses i noies feien tots els serveis. 
 
Hi havia una cuina a part per fer el menjar de règim per als distingits com a 
residents.  I un gran rebost perquè no faltés mai res. 
 
Cada secció celebrava el sant de la religiosa que ens cuidava i, un dia, també 
el de la mare superiora; per a tothom solia ser un dinar extra, que consistia en 
un bistec amb patates fregides i, com que ens agradaven molt, empràvem 
l’astúcia d’amagar la primera ració amb el tovalló i repetir. 
 
Tenien cura que ens mengéssim tota la ració i jo, com que certes coses no 
m’agradaven, donava els postres a algú, per tal que es mengessin els fesolets, 
que a mi no m’agradaven gens. 
 
Com a reconstituent ens donaven oli de fetge de bacallà. 
 
 
Sanitat 
 
El servei sanitari era complet, amb tota classe d’especialitats; molts metges, 
ATS, sales de cura, infermeries, quiròfan, raig X, farmàcia i sanitari. 
 



 

Les especialitats eren les següents: 
 
Medicina General: 
 Dr. Paques 

Dr. Baldrich. Encara ens acompanya al dinar que cada any celebrem a la 
Casa de Caritat els ex interns nois i noies, acompanyats del seu consort. 
Ara ja retirat amb certa edat, exercí les funcions des de 1930. 
Dr. Alemany 
Dr. Pascual 
Dr. Fornell i d’altres 

 
Cirurgia: Dr. Santricart 
Dermatologia: Dr. Galí 
Otorinolaringologia: Dr. Brasó 
Oftalmologia: Dr Dulcet 
   Dr. Queraltó 
Dentista: Dr. Alcarràs 
Cardiologia: Dr. Duran 
Neurologia: Dr. Subirana 
Anàlisi: Dr. Badia 
Farmàcia: Dr. Sanclement 
Practicants ATS: Pilar Giménez i algunes religioses. 
 
I encara falten més serveis, que no recordo. 
 
Un dia es féu una revisió antituberculosi en un consultori de la zona del Poble 
Sec, i passàrem una visita molt exhaustiva tots els nois.  
 
També es féu, en la Casa de Caritat, una revisió que provocà certa curiositat i 
intriga a tots els nois en l’edat de la pubertat, sobre la fimosi, per tal de 
solucionar-li al qui la requeria. Jo recordo un company meu que fou intervingut.  
 
Es patí alguna passa de grip, algun cas de sarna, no obstant això, no recordo 
cap cas gaire greu. Sí que calia vigilar de manera especial els insectes, les 
xinxes... (a falta d’insecticides usàvem petroli). 
 
Cada vegada que era permès anar a passar les festes de Nadal o Pasqua amb 
la família, dos o tres dies, en previsió que s’hagués fet algun excés en el 
menjar, es feia una cura preventiva, amb una ració d’aigua de carabanya, la 
matinada del dia següent a l’arribada. Jo crec que era molt encertada. 
 
Una menció especial a una infermera ATS, ocupada del dispensari, efectuant 
les cures a l’atenció dels serveis del dentista, l’oculista i l’otorino, anomenada 
Sra. Pilar Giménez, que es retirà a les Llars Mundet i fa uns dos anys que va 



 

morir, amb més de cent anys. No tenia cap familiar, i em tenia gran estima. Puc 
donar fe que era una bellíssima persona, estimada per tothom. 
 
En certa ocasió, era el mes d’abril de 1936, jugant al pati Plandolit de la quinta, 
un diumenge jugant a pilota es quedà penjada en un arbre. La manera més 
ràpida de fer-la caure fou anar a buscar un tauló de fusta que hi havia molt a 
prop i, efectivament, caigué tot seguit la pilota, però el tauló també caigué lliure 
i, just en aquell moment, passava jo i em féu una rascada a la cella dreta i al 
nas. Vaig caure a terra. Probablement, un centímetre més i tal vegada avui no 
estaria escrivint.  
 
El nas quedà molt mal parat, desplaçament de l’envà nasal. La primera cura la 
féu l’ATS Pilar Giménez. La cara i els ulls quedaren morats. Un error dels 
responsables de la Casa fou que no notificaren res a la mare. El diumenge 
següent vaig anar a veure-la sense adonar-me de la importància del percaç, 
però amb mostres evidents de l’accident. La mare s’alarmà molt. Tal vegada no 
s’adonaren del desplaçament de l’os fins que la inflor va baixar. Llavors el Dr. 
Brasó, especialista, veié que l’os s’havia desplaçat. No fou partidari d’una 
intervenció i sí de taponar un forat nasal perquè pressionés el desplaçament de 
l’os en sentit correcte, recomanant-me que amb els dits procurés forçar en 
aquest sentit. Resultat: res més; concretament que taponar cada dos dies fins 
al 19 de juliol que, amb el gran descontrol que hi hagué, vaig determinar no 
tornar més al servei de cures. I meravella de la naturalesa i una mica del meu 
esforç, ara a penes es veu el defecte de la inclinació o desplaçament. Si 
s’hagués operat hauria estat millor? 
 
 
Sanatori 
 
Finca donatiu del Sr. Dr. Fàbregas. Una finca molt gran i molt ben situada en la 
part alta de Barcelona (Montbau, Casa Frares...) a plena muntanya, just entre 
les Heures i el Laberint. Actualment tot edificat i agregat a les Llars Mundet. 
 
Era utilitzada per a la recuperació dels nois i noies que haguessin sofert alguna 
malaltia. Molt de repòs, ben alimentats, cada dia prenien banys de sol amb 
lliteres especials, per aquesta finalitat. No cal dir que aquesta atenció per als 
nois sense recursos és digne de consideració, i no l’esment que fa la Sra. 
Telma Carbajal en la contraportada del llibre esmentat. 
 
El metge Dr. Viver vivia molt a prop, i tenia cura dels malalts. 
 
 
 
 
Música 



 

 
La música era un dels motius que ajudaven en tots els aspectes a la distracció i 
obtenir una afició molt útil. Els que saberen aprofitar-la els va servir de mitjà per 
col·locar-se. Encara n’hi ha que toquen en algun grup musical. 
 
Hi havia unes sales per estudiar i fer exercicis, amb els instruments.  
 
El director era el Sr. Sancho Marraco, registrat a l’Enciclopèdia Catalana. Altres 
professors eren el Sr. Urquijo, el Sr. Rosell, el Sr. Borrell, etc. 
 
El Sr. Nicolàs, Ordenança, persona que s’encarregava del control d’assistència 
a les classes de música, era molt conegut per tots. 
 
Els instruments consistien en: 
 
De vent: trompeta, saxofon, baix, bombardí, flauta, oboè, clarinet. 
De corda: violí, viola, violoncel, contrabaix. 
Percussió: tambor, platerets, triangle.  
 
Etc. 
 
Teníem professors de solfeig diversos. 
 
Entre tots els nois que ja sobresortien es formava una banda completa, actuant 
en les festes i processons, dirigida pel Sr. Rosell, ex intern i organista de 
l’orgue que encara hi ha a l’església, molt gran. Casat amb una noia també ex 
interna, que cantava amb la coral de noies com a solista. 
 
Cant 
El Sr. Pérez Moya, director del cor de nois i que actuaven en algunes festes, 
cantant algunes cançons. Està registrat a l’Enciclopèdia Catalana. 
 
 
Persones singulars 
 
El Sr. Bruno Casanovas, persona que no puc oblidar pel gran favor que em va 
fer quan vaig acabar el servei militar, ja que els primers dies em trobava 
completament sense casa i m’oferí una habitació a casa seva, sense cap 
interès. Fou el meu mestre sabater. Una bellíssima persona. 
 
El “musclaire”. No en recordo el nom. Era un gran cantant que, a causa de la 
beguda, caigué en l’abandó. Ingressà a la Casa amb pocs recursos i morí. 
 
El Sr. Catón, un intern gran polifacètic, encarregat de la caldera de vapor, que 
subministrava aigua calenta per cuinar i la calefacció per a l’església i les 



 

oficines. Operador de la projecció del cine, bon mecànic, però tenia la mania 
que estava en possessió d’un poder hipnòtic, amb tant d’ímpetu que no 
admetia cap contradicció, trobant-se satisfet si se seguia la seva afició, i 
molestant-se vivament si se’l contradeia, ja que li provocaven actituds fictícies i 
eren del seu grat. Personatge original. Els estudiants efectuaven anècdotes 
molt rellevants, eren còmplices dels seus actes.  
 
La Sra. Encarnació Carol ingressà a la Casa el mateix any que jo. Tingué la 
sort de casar-se amb el que avui és el seu marit, el Sr. Pujol, molt conegut i 
estimat a Olesa de Montserrat, fent d’agricultor. 
 
En sortir de la Casa, que ho féu per casar-se, fou obsequiada, proporcionant-li 
tot el necessari per al casament. 
 
Ens retrobàrem, sense haver-nos tornat a veure mai des d’aleshores, amb 
motiu d’un programa sobre la Casa de Caritat a TV3, amb la presentadora Mari 
Pau Huguet.  
 
Està casada. Té un fill i una filla. Són molt estimats a Olesa i nosaltres hem fet 
una gran amistat. 
 
 
I un llarg etcètera de companys i persones amb qui vaig conviure a la Casa de 
Caritat, i dels qui en guardo un gran record.  
 
 
Final 
 
Moltes coses queden al tinter; algunes poc ben expressades, d’altres formen 
part de l’oblit, però totes tenen l’afany del record d’aquells temps, que sempre 
podien ser millors, però també pitjors, posant tota la bona fe i esperant que no 
hagi molestat ningú, ja que he procurat basar-me sobre fets verídics, tot 
defensant la veritat. 
 
No tots sortiren de la Casa amb la mateixa formació. Uns amb molt alt nivell, la 
majoria amb normalitat i alguns poc aprofitats. Així és la vida en societat. 
 
Les presses per acabar no em permeteren més coordinació, faltant més dades i 
oblidant molts personatges, perquè la relació de cadascú requeria un llarg 
comentari per la seva idiosincràsia. 
 
Queden moltes faltes d’ortografia, ja que he estat gairebé autodidacte. Gràcies.  
 
      Joan Caldès i Carol 
 


