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Em vaig fer gran escoltant històries de la Pirelli. Al voltant 
de la taula del menjador, dues generacions –feia poc n’eren 
tres– parlaven de cables, obrers, pèrits, escrivents i viatjants 
de la fàbrica del davant de casa. No trigaria en afegir-m’hi. 

 
  
 
 
 

Portalada 
 
Des de finals dels anys vuitanta vaig dedicar-me a recollir dades de la història 
industrial de la meva ciutat, Vilanova i la Geltrú. La qüestió m’interessava 
especialment, potser per allò de fer convergir tres de les meves passions: la tècnica, 
la història i la ciutat. 
Fruit d’aquell amuntegament de dades poc rigorós i sense més pretensions, el 1991, 
quan ja portava uns pocs anys treballant a la Pirelli i també impartint la docència  
a la nostra Universitat Politècnica, vaig decidir emprendre un primer treball de 
recerca al voltant d’un interrogant que m’interpel·lava de feia molt de temps: 
perquè Pirelli va venir el 1901 a Vilanova i la Geltrú?.  
Així, doncs, vaig dedicar bona part d’aquell any a lligar caps, investigar i entendre 
el perquè d’aquella decisió de la companyia italiana feia noranta anys. Un any 
després, aquell treball que havia anat agafant forma va ser mereixedor del premi 
de investigació Eugeni Molero que organitzava en la seva primera edició el Consell 
Comarcal del Garraf. El 1993 el treball seria editat per la mateixa institució i la 
presentació aniria a càrrec de Xavier Cardona i Francesc X. Puig Rovira. Fou una 
injecció de moral per continuar amb la dèria de conèixer i entendre el meu entorn. 
En el moment d’escriure això, han passat trenta anys. Algunes coses no han 
canviat. Continuo treballant a la Prysmian –hereva de la Pirelli–, i continuo seduït 
per la recerca històrica. Després de molts treballs, articles, xerrades i publicacions, 
la qüestió de Pirelli –els detalls de la seva història– no m’ha abandonat en cap 
moment.  
Al llarg de la meva vida laboral he tingut l’oportunitat de viatjar a la seu central de 
Milà. Allà vaig conèixer la Viviana Rocco, qui durant molts anys fou l’encarregada 
de l’arxiu de l’empresa. Més endavant coneixeria la Lucia Pizzigoni, dedicada a 
estudiar el procés de internacionalització de la Pirelli i amb qui vaig compartir 
dades, documents i coneixements.  La Viviana fa molts anys que es va jubilar, la 
vella seu de la Pirelli on es trobava l’arxiu, tronat i propi d’altres èpoques, també 
va deixar d’existir. Fins i tot la Pirelli –la dels cables– ja no es diu Pirelli. 
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Vull fer notar que la gent de la casa, i en general a tota la ciutat, sempre es parlava 
de la Pirelli, amb l’article en femení.  
Hem arribat al 2021, i ara que es compleixen 120 anys de l’arribada de la Pirelli –
ara Prysmian– a Vilanova i la Geltrú, em va semblar oportú de relatar aquesta 
història compartida que al llarg dels anys han viscut l’empresa i la ciutat. Aquell 
primer treball d’ara fa trenta anys es centrava en les circumstàncies i el context que 
possibilitaren l’arribada de la companyia italiana. Ara, a més, volia posar l’accent en 
els aspectes més significatius que han acompanyat Pirelli en aquests més de cent anys. 
Un retrat de interrelacions amb perspectiva social i sense defugir alguns aspectes 
tècnics transcendents, o sense deixar de mirar de reüll a tot allò que s’esdevenia a la 
Pirelli arreu del món, tingués o no a veure amb la ciutat. Deixo per altres 
investigadors l’estudi aprofundit dels aspectes econòmics o financers. 
El contingut conté informacions de tota mena, fent prevaldre els fets i les 
circumstàncies que van protagonitzar cada etapa històrica, però també incidint en 
qüestions, si m’ho permeten, més emocionals.  Era el pirellisme, també,  una forma 
de vilanovisme?. 
En aquest text es parla de la Pirelli abans d’arribar a Vilanova, de l’electrificació i dels 
pioners en la fabricació de cables, de  la conjuntura de les guerres mundials o de 
l’impacte de la guerra d’Espanya. També de la Pirelli del franquisme, de les seves 
diferents unitats de negoci arreu del país, fins arribar als darrers anys de vertigen 
marcats pel trasllat de la fàbrica als afores de la ciutat, el canvi de nom i de propietat, 
o de les diverses adquisicions que han sacsejat el sector en els darrers anys. De tot una 
mica. 
Una tarda xafogosa de juliol de 2004 jo era a Milà en viatge de feina. Cap el tard i 
de forma casual em vaig trobar amb el Xavier Cardona, que de feia un temps 
ocupava responsabilitats internacionals dins el grup i residia a la capital llombarda. 
Fins no feia gaire havia estat el màxim dirigent de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú. 
Vam estar passejant i xerrant una bona estona i, molt amablement, em va convidar 
a sopar, on vam continuar parlant.  
Des del primer moment del meu ingrés a l’empresa hi havia tingut una estreta relació 
personal i professional. Havia col·laborat amb ell en l’elaboració d’alguns textos de 
representació institucional en la seva condició de director general de la companyia. 
Recordo especialment molts vespres, acabada la jornada laboral, al seu despatx  
rumiant i compartint idees per elaborar el pregó de la Fira de Novembre de 1998. 
Ens enteníem i coincidíem amb la majoria dels plantejaments. Més tard vaig 
contribuir a revisar diverses versions de les seves memòries professionals, que a hores 
d’ara encara romanen inèdites. A nivell laboral vaig gaudir i aprofitar el seu 
mestratge, ensenyaments de llarg recorregut que mai m’han abandonat, i  també vaig 
aguantar estoicament les inclemències del seu caràcter incisiu i apassionat. Costava 
de fer-lo baixar del burro, però no era tasca impossible si un era persistent en els 
arguments i es jugava net. Potser, arrel de tot plegat, entre 2006 i  2014, vaig tenir la 
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satisfacció de formar part de la seva junta directiva mentre va presidir l’Associació 
d’Empresaris del Penedès-Garraf, com se’n deia aleshores.   
Doncs bé, aquella tarda d’estiu a Milà jo havia comprat, com sempre,  un tou de 
llibres, entre els quals un de l’autora Francesca Polese que s’endinsava en els inicis 
empresarials de Giovanni Battista Pirelli. Mentre li exposava  al Xavier Cardona, 
amb un punt d’entusiasme, alguns dels continguts i detalls del llibre, va dir-me: “–
Mira, tu i jo ens estimem la Pirelli, però aquesta gent que ara mana no se l’estimen,  
i a la primera oportunitat se la vendran”. Efectivament, just un any després, l’alta 
direcció de Pirelli  formalitzava la venda de la seva divisió de cables, el baluard més 
sòlid de l’antiga Pirelli  i un vaixell insígnia de la tecnologia electrotècnica mundial. 
Arrel d’una altre viatge a Itàlia, el 2007 li vaig regalar al Xavier Cardona el llibre de 
memòries del pirellista Gavino Manca Sul filo della memoria. Cinquanta anni di Pirelli e 
dintorni  i el volum biogràfic L’industriale escrit per F. Spagna, dedicat a  Marco 
Tronchetti Provera, qui havia estat gendre de Leopoldo Pirelli, nou capità  
indiscutible de la Pirelli i responsable de la venda de la divisió de cables, a qui se li 
podrien atribuir molts afegits, però potser no gaire  el de industrial. Ell fou qui seduït 
per la notorietat i prestigi d’adquirir la glamurosa Telecom Itàlia va sacrificar 
l’activitat de fabricació de cables elèctrics aïllats i de fibra òptica.  Ell també volia fugir 
de la indústria, com tants altres nous rics que no volien embrutar-se les mans.  
Efectivament, jo estimava la Pirelli, i continuo estimant el que ha estat la meva 
empresa, es digui Pirelli o Prysmian. Com dic sovint, és la meva particular empresa 
familiar, no en va soc representant de la quarta generació que dedica la seva vida 
professional a la casa italiana. El meu besavi Josep Rovira i Mercader –l’avi Pepito–
, tècnic a les premses del plom, va ingressar-hi el 1908, i va ser-hi fins el 1939 quan, 
per motius polítics fou depurat. La meva àvia, l’Antonia Rovira  i Nolla, va treballar-
hi en dues etapes diferenciades abans i després de la guerra. El 1955 hi farien cap  la 
meva mare, la Maria Carme Garcia i Garcia, i el meu pare, el Jordi Tubau i Rovira. 
Ella, coses de l’època, va ser-hi fins que es va casar. El meu pare va treballar-hi 35 
anys fins el 1990 en que es va prejubilar. A l’arbre familiar de quatre generacions 
identifico fins a disset parents que han treballat a la Pirelli. Amb aquests precedents 
no es fa difícil d’entendre que de ben petit no tingués altre objectiu que entrar a 
treballar a la fàbrica del davant de casa, repeteixo,  l’empresa familiar. 
Però més enllà de treballar-hi,  als antecedents familiars hi trobo altres situacions 
singulars vinculades a la fàbrica vilanovina. Si el besavi Josep Rovira hi entrava a 
treballar el 1908, el seu cunyat Florenci Nolla i Torner, ben situat a la divisió de 
cables,  ja hi era el 1905. També mereix atenció un altre besavi meu que el 1902 
fou un dels proveïdors habituals durant la construcció de la fàbrica. Fidel Tubau i 
Maseras era un menestral amb un  taller de fusteria al carrer de les Premses on feia 
cadires tornejades i altres mobles i elements de fusta. Quan es construïa la fàbrica 
ell fou el primer subministrador de persianes. Ell no va treballar mai a la Pirelli, 
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però com ha escampat la dita popular, tant o més important que treballar a la 
Pirelli, ho era el treballar “per a la Pirelli”.  
A l’altre extrem, el seu fill, el meu avi Àlvar Tubau i Mateu, que tampoc va 
treballar mai a la Pirelli, i que  fou processat i condemnat per responsabilitats 
polítiques el 1939. Entre altres càrrecs se li imputaven, tal com recull la causa 
número 19.146: “Que en octubre de 1936 participó en el apresamiento de varias 
personas que trabajaban en la Fabrica Pirelli, sin que conste suficientemente, que en 
dicho acto interviniera con animo de perjuicio de la victima”.  No gaire temps enrere,  
l’agost de 1936 el cosí germà de la seva dona, el Florenci Nolla i Pastor, sindicalista 
destacat a la Pirelli, acompanyava i protegia l’autobús que traslladava els directius 
italians i les seves famílies al port de Barcelona per embarcar-se cap a Gènova. Son 
dos episodis antitètics que il·lustren perfectament les disbauxes d’aquell moment. 
Soc incapaç de precisar el moment en que vaig assumir com una mena de mantra la 
resposta a la inevitable pregunta retòrica:  “–Nen, què  vols fer quan siguis gran?”. 
Invariablement, i de molt aviat, la contesta era sempre la mateixa:  “–Jo treballaré a 
la Pirelli”. 
Encara no ho sabia, però ja duia inoculat el cuc d’allò que en deien “el pirellisme”, i 
que va embolcallar l’empresa italiana des del moment de la seva fundació, després 
veurem el per què. 
Com deixava escrit Alberto Pirelli, fill del fundador, els lligams de parentiu van existir 
des del primer moment, fins i tot entre els primers col·laboradors del seu pare. Una 
pràctica que es va arriar per les branques i es va estendre creant una mena de gran 
cercle familiar. Explicava Alberto Pirelli que un dia  va  agafar el tramvia de Cisinello 
i va escoltar aquest diàleg entre dos nens, fills d’operaris de la fàbrica:  “–Tu que faràs 
quan siguis gran?,  –Jo vull anar amb el meu pare a fer de mecànic a la Pirelli, i tu?, 
–El meu pare treballa al Quarto, i jo també vull anar a fer la goma”. El fill del fundador 
afegia: “–Els hauria abraçat com si fossin els meus fills” (Pirelli, 1946: 21). 
Perquè, més enllà dels antecedents, com dic a l’encapçalament, a la taula de casa es 
parlava de la Pirelli. Ben aviat em vaig acostumar a sentir parlar de cables, màquines 
i persones, algunes de les quals encara coneixeria anys a venir. Converses creuades 
entre els pirellistes que convivíem sota el mateix sostre, la meva àvia, la mare i el pare. 
Que si han comprat una màquina que diuen que correrà molt, que si estem fent un  
cable per a no sé on, que si a la secció dels cables R hi treballa aquest o l’altre, o que 
si aquesta o aquell estaven de baixa o s’havien jubilat. Noms que sense voler i sense 
conèixer  aviat se’m farien familiars. Ja arribaria el moment de posar-los-hi cara.  
De dins de casa o del carrer sentia tota mena de sorolls misteriosos que venien de 
l’interior de la fàbrica. Em fascinaven les vagonetes que transitaven amb grans 
bobines de cable entre una i altra banda de la rambla Pirelli, les persones que 
passaven pel pont elevat sobre el carrer o l’allau humana que envaïa la rambla i 
carrers adjacents poc després del toc de sirena. Sovint, sortia a rebre el meu pare que 
poc després de les dues del migdia baixava rambla avall envoltat d’una colla d’amics 
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i veïns de Baix a mar  amb qui compartia  les suors de la fàbrica. Amb els anys el grup 
se n’aniria encongint.  
Tot plegat aniria teixint uns estrets vincles emocionals i de identitat, encara 
incomprensibles pel nen que jo era. No havia estat dins la fàbrica, però ja era el meu 
món. 
Com deia Josep Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, en una 
entrevista el 2019 a la revista EIX del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya: 
 

La Cultura en majúscules engloba la cultura científica, tècnica, humanística, la dels 
estudis socials ..., i també les fàbriques, l’arquitectura de les fàbriques, les màquines de 
les fàbriques formen part d’una cultura. Aquesta cultura captivava els nens mentre es 
menjaven les sopes a casa, perquè la mare, el pare, l’avi i l’àvia treballaven en una 
fàbrica, i a casa es parlava de motors i de teixits i de qüestions elèctriques i de 
l’organització de la fàbrica. La cultura industrial es propagava dins de les famílies i era 
molt important. 
 

Aquesta cultura industrial em va omplir des de ben menut. Si l’àvia o els pares em 
parlaven de la Pirelli, l’avi Agustí  m’explicava històries de la cimentera Griffi, i l’avi 
Tubau les aventures de la foneria FISA o del Recorrido d’abans de la guerra, els tallers 
de la companyia ferroviària M.Z.A.  
Vilanova i la Geltrú, la meva ciutat era encara una vila industrial reconeguda i 
incontestable. Però tot aniria canviant al mateix ritme que s’empetitia el grup 
d’acompanyants del meu pare a l’hora de plegar. 
Ho tenia ben clar. Em calia un salconduit per entrar a treballar a la Pirelli, i aquest 
el vaig aconseguir després de passar  per l’Escola Industrial, com popularment se l’ha 
conegut durant molts anys. El 1986, amb 22 anys, es feia realitat el meu objectiu i la 
meva il·lusió. Durant quatre anys vaig coincidir amb el meu pare abans que ell es 
prejubilés. 
En el moment d’escriure això,  han passat més de trenta-cinc anys, però no hi ha 
setmana que amb el meu pare no intercanviem  records i notícies d’actualitat de la 
nostra empresa familiar. Com a totes les coses de la vida, n’he vist d’uns quants colors. 
L’empresa italiana m’ha permès de guanyar-me la vida, però també m’ha permès 
d’aprendre, viatjar, conèixer gent, viure les innovacions tècniques i tecnològiques … 
Soc conscient d’haver estat un privilegiat. Tot això al costat de casa, i allà on vaig 
voler ser des del primer dia. No me n’he penedit mai.  
Finalment, abans de tancar aquesta portalada prèvia al text, voldria incorporar unes 
darreres reflexions. Certament, Pirelli fou contemplava durant molts anys com el 
baluard d’un determinat paternalisme empresarial. Ho fou durant el franquisme –
com moltes altres empreses de grans dimensions– però també ho havia estat en altres 
moments. Cal dir que moltes altres empreses de la ciutat també havien exercit aquest 
paper, en altres sectors, i amb característiques ben diferents. Empreses com Marquès 
o FISA visqueren llargues etapes on la vida empresarial estava estretament 
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condicionada per un paternalisme de caire religiós. Aquest joc de dependències i 
contrapartides, de drets i deures, no sempre era ben vist per molts altres agents i 
sectors de la societat local. Cal dir per avançat que el paternalisme de Pirelli no es 
limitava al nostre país. Tot el contrari. Era una doctrina que l’empresa intentaria 
escampar arreu. A Itàlia també la viurien intensament. Actituds i influències que 
derivarien en l’anomenat pirellisme.   
Sovint, la Pirelli fou blanc de les crítiques  argumentant que les condicions, el context 
laboral i, en definitiva, l’acomodament que brindava als seus col·laboradors, la 
convertiren en un focus d’atracció gairebé inqüestionable. En poques paraules, feina 
garantida i una pressió moderada per viure i treballar  amb tranquil·litat. Una 
atracció que, presumiblement, ofegaria la capacitat emprenedora de molts vilanovins 
que haurien pogut exercir un millor bagatge motriu dins l’estructura econòmica local. 
Certament, i com desenvoluparem més endavant, la Pirelli oferia una mena de vitalici 
i un mantell protector que garantia l’estabilitat laboral. Altres aventures empresarials, 
segons el moment,  exposarien els seus protagonistes a una intempèrie poc saludable. 
Però hi havia vida més enllà de la Pirelli. Molts treballadors es convertiren en petits 
empresaris de tallers i negocis diversos mentre compaginaven l’activitat laboral a la 
companyia italiana. Altres empreses de iniciativa local es desplegaren després de la 
Pirelli: del Griffi a la Fisa, o de la Imsa a Hitecsa, per citar-ne algunes. En podríem 
enumerar moltes més. Aquell plantejament pessimista conté, al meu parer, un 
despropòsit de concepció que es fonamenta en comparar la Pirelli de 1902 –de capital 
estranger– amb les moltes empreses tèxtils que s’havien aixecat a la Vilanova del 
XIX, especialment fàbriques cotoneres. Però, ni el context, ni els mercats, ni la 
tècnica, eren les mateixes. Les coses havien canviat molt. En tot cas, potser sí que 
podríem parlar d’aquelles iniciatives empresarials que al llarg dels anys foren 
sepultades per la voracitat de la societat italiana. Com passaria a bona part dels 
sectors empresarials, la globalització, l’ambició de les companyies multinacionals i 
altres factors ben coneguts, acabarien erosionant un estructura fabril que les crisis i la 
pròpia manca d’adaptació ja havien afeblit en extrem. Tenim exemples ben recents, 
i altres que tenen prop de cent anys. Així ho expressaven els directius de la Sociedad 
Anónima de Conductores Eléctricos (SACE) de Torredembarra el 1927, quan es 
referien a la situació comercial dels fabricants de cables en general “como 
consecuencia de la lucha entablada por la casa Pirelli en su afán de apoderarse 
totalmente del mercado” (Català, 2016: 160). 
Però, més enllà d’aquestes dinàmiques pròpies del desenvolupament empresarial,  la 
Pirelli local ha creat una quantitat ingent de llocs de treball directes i indirectes. 
Encara que en l’actualitat les xifres s’hagin encongit, caldria no perdre de vista allò 
que actualment s’anomena la nova indústria i que implica molts llocs de treball que, 
arran de l’externalització, han estat centrifugats del sector industrial al de serveis, però 
que continuen tenint la seva raó d’existir en la seva estreta vinculació amb Pirelli o 
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altres empreses industrials. Parlem de tallers, serveis de neteja, consultories, serveis 
informàtics o tecnologies de la informació, empreses de  fusteria, de manteniment … 
L’evolució de l’economia mundial s’ha accelerat a les darreres dècades i Pirelli –com 
tantes empreses– es trobava en una disjuntiva clara i dura: adaptar-se o morir. I això 
era vàlid per les decisions estratègiques, però també per les actituds individuals de 
cadascun dels seus treballadors. També per a ells han canviat les regles del joc, i la 
integració –absorció– d’altres fabricants amb cultures empresarials diferents, ho ha 
fet tot encara més difícil. 
Quan fa més de trenta-cinc anys vaig ingressar a la Pirelli, m’haurien pogut qualificar 
sense cap mena de dubte com un arquetípic, un model estàndard: de la ciutat, amb 
estudis a la ciutat i arrels familiars a l’empresa. Avui, he esdevingut un ésser estrany 
que atempta la lògica laboral del segle XXI dins una estructura amb poders de decisió 
a França i Itàlia, i amb fàbriques escampades arreu. Les actuals tendències venen 
definides per una alta mobilitat entre el centre de residència i el lloc de treball, estudis 
acadèmics cada cop més complexes de graus i post-graus al país o a l’estranger, una 
alta predisposició als canvis d’empresa, coneixement de idiomes, i la recerca 
continuada de noves oportunitats laborals,  i un context en el qual paraules com 
fidelitat o lleialtat, o fins i tot compromís,  han esdevingut buides de contingut. 
Certament, en el context actual de globalització i deslocalitzacions algú podria 
retreure que les empreses son les primeres que han renunciat a qualsevol grau de 
compromís amb l’entorn i la comunitat que els ha acollit. És cert, els costos, la 
rendibilitat, la productivitat, els beneficis …; son conceptes que esdevenen factors 
determinants per a la continuïtat d’una empresa. 
I sovint, les actituds i els esforços locals difícilment poden alterar les decisions 
estratègiques que es poden prendre molt lluny del centre d’activitat. És cert. Contra 
això únicament hi ha un possible antídot, i que no sempre resulta prou eficaç: fer les 
coses bé. Però en el món actual aquesta és una condició necessària, però no suficient. 
Quan el 2009 Pirelli tancava la fàbrica de pneumàtics de Manresa, no era perquè les 
coses no s’estiguessin fent bé. El problema estava en que l’impacte de la mà d’obra 
sobre el cost del producte resultava massa elevat, i aquest desequilibri els abocava a 
la deslocalització. En sentit contrari, la indústria dels cables elèctrics utilitza matèries 
primeres especialment cares (coure, alumini, derivats del petroli …) que minoren el 
factor mà d’obra dins del cost.  
Però cal dir que Pirelli va apostar fa 120 anys per Vilanova i la Geltrú. I no ha marxat 
en molts moments que hauria pogut fer-ho. A Vilanova s’han superat amb èxit crisis 
parcials o globals de gran calat, plans de viabilitat, reestructuracions doloroses o 
adquisicions internacionals en que calia sacrificar capacitat productiva i, per tant, 
seleccionar fàbriques. I aquest és un mèrit que cal atribuir-nos col·lectivament, des 
del primer directiu al darrer treballador, passant per institucions i la pròpia 
comunitat. 
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Soc conscient que per a les generacions més joves o per aquelles persones que no 
hagin viscut el fenomen Pirelli de prop, o no sempre hagin residit a la ciutat, bona 
part de les coses que s’expliquen poden causar estranyesa. Son coses d’altres temps. 
Ben cert. Aquella Pirelli ja no existeix, i tampoc tornarà.  
L’estructura industrial i econòmica s’ha diluït, i avui a ningú se li acudiria de posar  
la Pirelli –Prysmian– com un dels focus dinamitzadors o de influència de la ciutat. 
Avui tenim altres elements que contribueixen a aigualir la seva presència: un canvi 
de nom, una distància física del nucli urbà, moviments de persones i bens no 
percebuts, i molts menys treballadors, amb un impacte  menor sobre les famílies i 
sobre la població en general. Distàncies físiques i distàncies mentals. La Vilanova de 
la Pirelli ja no existeix, i la Vilanova de la Prysmian és més petita i discreta.  
El text que segueix pretén, modestament,  no perdre aquests i altres referents que 
formen part de la nostra història individual i col·lectiva.   
  

.  .  .  .  .  . 
 
Com hem avançat, el text que segueix és un relat, forçosament incomplet, del que ha 
estat la relació entre Pirelli i Vilanova i la Geltrú, sense perdre de vista els entorns 
corresponents. S’ha fet un ús intensiu d’alguns treballs precedents com el publicat pel 
propi autor el 1993 al voltant dels factors que facilitaren l’arribada de Pirelli a 
Vilanova i la Geltrú el 1901, o del text coordinat per Lluís Reales  i encarregat per la 
pròpia empresa per commemorar els noranta anys de Pirelli a la ciutat. També cal 
esmentar el treball de recerca de fi de grau que va realitzar Lucia Pizzigoni el 2002, 
i amb la que vaig tenir l’oportunitat de col·laborar estretament, en relació als inicis 
de la internacionalització de la companyia italiana. Més enllà d’aquests textos cal 
esmentar -com es pot comprovar a les fonts bibliogràfiques- altres fonts més 
genèriques respecte a la història de Pirelli o a la història empresarial d’aquesta i altres 
empreses. També cal assenyalar les dades proporcionades per diferents articles, 
conferències o ponències publicades per l’autor i altres historiadors. Una altra font 
determinant han estat les hemeroteques físiques o digitals, manllevant dades i 
informacions que oferia la premsa generalista, o bé revistes i publicacions 
especialitzades de les diferents èpoques. En aquest aspecte és important de ressenyar 
la publicació Hechos y Noticias que la Pirelli catalana va publicar entre 1955 i 1969. 
Finalment, han estat de gran importància les fonts d’arxiu, tant les proporcionades 
per l’Arxiu Comarcal del Garraf -on hi ha dipositat l’arxiu històric de la Pirelli 
vilanovina-, com les aportades per l’Archivio Storico delle Industrie Pirelli (ASIP) que 
actualment custodia la Fondazione Pirelli creada el 2008 a Milà per posar en valor el 
patrimoni històric documental del grup. Aquí va resultar de gran ajuda la disposició 
de Lucia Pizzigoni, que molt amablement va compartir amb mi molta de la 
documentació vinculada a Vilanova que anava trobant per a la seva recerca. 
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L'estiu del 2010 Prysmian Cables y Sistemas, S.L. va cedir el seu arxiu històric a 
l’Arxiu Comarcal del Garraf. Era una cessió en forma de dipòsit d’un fons de gran 
valor, molt especialment la sèrie completa dels llibres comptables des de 1902. Part 
d’aquest arxiu també ha estat objecte de consulta, molt especialment els llibres 
comptables fundacionals, tenint en compte que la voluntat explícita no era fer una 
història econòmica de l’empresa. 
L’objectiu d’aquest treball i, per tant, el fil argumental és la història de la Pirelli de 
Vilanova i la Geltrú. Malgrat això, el lector hi trobarà referències a la Pirelli des de 
la seva fundació el 1872, trenta anys abans d’arribar a Vilanova, fent especial esment 
dels projectes que aleshores ja es desenvolupaven al nostre país. El treball també 
s’endinsa en la història de la Pirelli catalana, que a través de Productos Pirelli, estenia 
els tentacles més enllà de les fàbriques de Vilanova i la Geltrú. El treball segueix el fill 
cronològic establint correspondències entre el que passava a la ciutat i, quan s’escau,  
el que passava al grup Pirelli. Ens centrarem en aquelles plantes que van tenir com a 
principal activitat la fabricació de cables elèctrics, com la Sociedad Anónima de 
Cables Eléctricos (SACE) de Torredembarra, que més endavant passaria a formar 
part del grup Pirelli, o de la Sociedad General de Cables Eléctricos de Cornellà que 
aviat quedaria sota control de Pirelli, i que anys a venir seria el centre d’activitat de 
Pirelli Wamba. Tot i fer-ne les inevitables referències de proximitat, estalviem detalls 
de la planta de Pirelli pneumàtics de Manresa o de la Pirelli Moltex de Cornellà.  
Tot i que l’objectiu prioritari és l’enfocament social de l’empresa i l’impacte recíproc 
entre empresa i ciutat, també s’aporten algunes –poques– xifres econòmiques o dades 
tècniques que únicament serveixen per il·lustrar o reforçar determinats arguments, 
però que en cap cas pretenen ser la tesi principal del treball. 
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1. L’electrificació, fabricants de cables i empreses 
multinacionals   
 
Pirelli arribava a Catalunya el 1901 atreta per un mercat en creixement. Un extrem 
que s’evidenciava amb les vendes d’anys anteriors en un mercat expansiu a remolc 
del procés d’electrificació que aniria enretirant màquines de vapor, carbó i altres fonts 
energètiques. L’electricitat modificava models de generació, distribució i consum. 
Com anotava Jordi Maluquer: “La tercera de las grandes ondas largas de 
innovación que configuraron, al decir de Joseph A. Schumpeter, el proceso de 
crecimiento económico moderno aparece asociada desde los últimos años del siglo 
XIX a la revolución radical de la electricidad, en la medida en que transformó 
enteramente la economia mundial” (Maluquer, 2006: 53). 
Situant-nos en el context de l’època cal dir que l’electricitat estava encara 
envoltada de secrets i misteris, i la capacitat d’entendre-ho estava a l’abast de molt 
poca gent. El 1896 l’escolapi Eduard Llanas, establert a Vilanova i la Geltrú i un 
dels prohoms de l’Ateneu de la ciutat, havia publicat el text La Electricidad aplicada. 
Quan el 1911 l’inventor vilanoví Cristòfol Juandó i Rafecas va rebre el dictamen 
desfavorable de la Junta Tècnica del Servei Aerostàtic en relació al seu aparell 
volador, Juandó comparava aquella incredulitat amb la que despertava l’electricitat. 
Un aspecte, assegurava,  que en aquells moments ocupava a milers de persones  “y 
aún nadie sabe lo que és”. Però, per a Juandó, els avenços en el camp de l´electricitat 
eren concloents “para no burlarse de nada en éste pícaro mundo y no tratar de 
ignorantes a tontas y a locas” (Tubau, 2002: 12). 
 El 1875 Tomàs J. Dalmau i Narcís Xifra efectuaven a Barcelona els primers 
assaigs d’enllumenat elèctric amb arc voltaic. Més endavant muntarien una 
empresa i el 1881 es creava la Societat Espanyola d’Electricitat impulsada per 
Dalmau. L’electricitat s’aniria imposant lentament en els àmbits públics i en 
activitats industrials. L’Exposició Universal de Barcelona de 1888 funcionaria com 
una imponent caixa de ressonància per divulgar i dinamitzar l’electrificació. Tota 
aquella activitat va atraure empreses internacionals proveïdores de material 
elèctric de tota mena. En paraules de Maluquer: “No resulta exagerado describir 
el mercado de bienes de equipo eléctrico en España como un campo de batalla 
internacional, en expresión de P. Hertner tomada de la literatura técnica de la 
época, puesto que se encontraba bajo control extranjero de forma muy 
mayoritaria” (Maluquer, 2006: 60). 
En aquest sentit resulta molt il·lustratiu el plantejament que feia Francisco Cayón: 
“El 28 de enero de 1880 Thomas A. Edison obtuvo la patente de su lámpara 
eléctrica en España (...) Lo sorprendente es que en Estados Unidos había sido 
concedida solo un día antes. Si consideramos las patentes como un indicador de 
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transferència de tecnologia, este ejemplo nos llevaria a pensar que España era un 
mercado atractivo para un sector en plena efervescència” (Cayón, 2017: 15). 
Maluquer enumerava entre els primers instal·ladors i fabricants de material elèctric 
la Sociedad Anglo-Española de Electricidad (1883) dirigida per l’enginyer anglès 
George St. Noble, la Planas y Flaquer de Girona o la Compañia Barcelonesa de 
Electricidad creada el 1894 per Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft (AEG). El 
1915 es constituïa a Madrid la filial espanyola de la suïssa Brown Boveri (Maluquer, 
2006: 57). Capítol a part mereixeria La Industria Eléctrica creada a Barcelona el 
1896 per Lluís Muntadas i que el 1910 seria absorbida per l’alemanya Siemens. 
Altres establiments de capital i tecnologia estrangera relacionats amb 
l’electrificació fou la fàbrica de làmpades creada el 1891 a Madrid per l’empresa 
belga Compagnie Générale Espagnole d'Électricité o la fundada el 1900 a 
Barcelona per la també belga  Nacional de Lámparas Eléctricas de Incandescencia, 
que el 1912 seria absorbida per la Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z de 
Lluís Muntadas. També cal fer esment de la casa alemanya  Tudor que el 1898 
instal·lava una fàbrica de bateries i acumuladors a Zaragoza (Maluquer, 2006: 59). 
Tot plegat obeïa, com s’ha dit, a la creixent demanda de material elèctric, “d’una 
banda, turbines, alternadors, transformadors, cables ... per a la producció i la 
distribució de fluid; i de l’altra, conductors, làmpades, interruptors i 
portalàmpades, motors, etc.” (Pascual-Nadal, 2008a: 543). 
Si la primera revolució industrial havia estat caracteritzada per l’aplicació de la 
màquina de vapor, la segona revolució tecnològica -i la  primera energètica, com 
indicava Jordi Nadal-  vindria molt marcada per l’electricitat, els processos químics 
i el motor de combustió interna (Nadal, 2020: 43).  Però res seria senzill. Albert 
Carreras anotava: “la electricidad exigia capitales cuantiosísimos para desarrollar 
cualquier proyecto empresarial, por simple que pareciera. Cuando se logró 
transmitir la electricidad a larga distancia gracias al dominio de la corriente alterna 
a alto voltaje, esas exigencias de capitales se multiplicaron hasta limites que solo 
podian superarse con el apoyo de comunidades capitalistas bien estructuradas o 
gracias a mercados de capitales desarrollados o a potentes bancos de inversión” 
(Carreras, 2010: 26). 
 

.  .  .  .  .  . 
 
La Pirelli fou un dels primers fabricants de cables elèctrics aïllats. Després en vindrien 
moltes altres, algunes de capital local i altres eren consociades de reconegudes 
multinacionals. De manera majoritària aquelles empreses de cables nasqueren i 
creixeren a Catalunya, tot aprofitant la dinàmica industrial del país i el important 
desenvolupament de l’electrificació, en quan a la generació, la distribució i el consum. 
S’ha parlat d’un veritable clúster d’empreses localitzades a Catalunya i dedicades a la 
transformació de semielaborats de coure. El 1994 un informe de la companyia 
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metal·lúrgica Lacambra indicava que  el 60% del consum nacional d’alambró de 
coure era a Catalunya on es trobaven els principals fabricants (Pascual-Nadal, 
2008b: 690). 
Pirelli arribava a Vilanova i la Geltrú el 1901, però no fou pionera al nostre país 
en la fabricació de cables elèctrics. Fem un breu resum de quin era l’escenari de 
fabricants de cables, tant abans de Pirelli com en anys posteriors i fins la guerra 
d’Espanya. També cal considerar que no tots els fabricants de cables elèctrics 
estaven establerts a Catalunya. En aquest sentit  cal esmentar el fabricant de cables 
i material elèctric Montilla Hermanos a Málaga des de 1890. D’altra banda, la 
revista especialitzada La Energia Eléctrica en la seva edició de 10 de maig de 1903 
anunciava que a Algorta (Bilbao) s’estaven acabant les obres de la fàbrica de la 
Sociedad Anónima Cables Eléctricos de Algorta per “cables flexibles de cobre y de 
bronce fosforoso” per aplicacions elèctriques i de telefonia.   
El 1890 Joan Cinca i Jordana muntava a Barcelona una fàbrica de cables elèctrics. 
Cinca era un tècnic metal·lúrgic que establí aquesta  fàbrica de laminació, trefilatge 
i fabricació de cables elèctrics a la Gran Via, i aviat s’especialitzà en cables de coure 
aïllats amb una mescla de goma vulcanitzada que ell mateix produïa  (Tatjer, 
2007). Seguint la mateixa autora, a la primera meitat dels anys vint fabricava tota 
mena de cables a  excepció dels armats i sota plom, que al país només produïa 
Pirelli. Un informe de l’Arxiu Lacambra de desembre de 1923 indicava que Joan 
Cinca era l’únic fabricant que produïa pasta de goma a part de Pirelli (Pascual-
Nadal, 2008b: 260). L’industrial metal·lúrgic Francesc Lacambra es convertiria en 
creditor de Cinca al carrer Corts i el 1924 adquiria la fàbrica de cables. Joan Cinca 
n’assumiria  la direcció tècnica i el seu germà  Josep aixecaria una fàbrica de cables 
al carrer Violant d’Hongria com a “Josep Cinca Vilaire, successor de Joan Cinca” 
(Pascual-Nadal, 2008b: 260). Lacambra era la més  antiga i important fàbrica de 
coure amb taller a la Barceloneta des 1808 i que el 1852 establiria una colònia 
industrial a Voltregà. La fàbrica de cables de l’avinguda de les Corts Catalanes 
vinculada a Lacambra tancaria definitivament el 1981 per les queixes dels veïns 
(Pascual-Nadal, 2008b: 531).  
El 1894  es fundava a Barcelona la fàbrica de Baldomero Masfarné  situada al 
carrer Sepúlveda 182 que de manera molt artesanal fabricava conductors elèctrics 
diversos, especialment fils de coure aïllats amb cotó (Tatjer, 2007). El gener de 
1936 es constituiria com a societat  Casa Masfarné, S. A. dotant-se de instal·lacions 
de fabricació més modernes. Posteriorment, la producció es traslladaria a Ripollet. 
El 1908  l’enginyer i industrial Lluís Muntadas i Rovira fundava l’empresa 
Compañia de Cables Eléctricos, S.A., juntament amb la Sociedad Española de 
Lámparas Eléctricas Z.  L’empresa de cables, amb fàbrica a Cornellà, passaria a 
ser controlada  per la francesa Compagnie Générale d’Electricité, accionista de  la 
companyia Energia Eléctrica de Catalunya. Arran dels acords amb la companyia 
francesa el 1913 Pirelli  s’asseguraria  el control de la Compañia de Cables Eléctricos, 
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avançant-se d’aquesta manera a l’alemanya Siemens. El 1921 la Compañia es 
convertiria en la raó  Sociedad General de Cables Eléctricos. El 1945 aquesta 
empresa es traslladaria a Aranjuez i les instal·lacions buides de Cornellà acollirien 
a finals dels anys quaranta la Pirelli Wamba.  
Un altre empresa fou Albo y Compañia, que fou constituïda el febrer de 1911 per 
a la  fabricació i venda de conductors elèctrics amb fàbrica a Barcelona. El 1921 
es liquidaria el negoci. La fàbrica passaria a dependre de la nascuda  Sociedad 
General de Cables Eléctricos, fruit de la integració  de la Compañía de Cables 
Eléctricos de Cornellà  i del que havia estat Albo y Compañía.  
La majoria de les fonts escrites consultades s’hi refereixen com a Albo, en comptes 
d’Albó, que en seria la versió més pròpia de Catalunya. També hem trobat 
documents en aquesta darrera grafia, però hem optat per la versió sense accent per 
correspondre’s amb el cognom que utilitzaven diverses persones vinculades a 
aquesta indústria.  
El 1917 s’aixecaria al carrer Borrell 28 de Barcelona la fàbrica de cables i material 
elèctric Truco y Corbella que tenia l’origen en el taller mecànic de  Francesc Truco 
obert el 1909 i la posterior aliança amb R. Corbella (Tatjer, 2007). Un altre 
fabricant important fou la Sociedad Anónima de Conductores Eléctricos (SACE) 
que tenia el seu origen en la societat S.A. Gil fundada el 1917 a Barcelona. El 1919 
aquesta decidia instal·lar fàbrica a Torredembarra. A primers dels anys vint la 
fàbrica ja funcionava com a SACE. El 1928 la planta passaria a dependre de la 
Pirelli de Vilanova i la Geltrú, tot i mantenir la raó social. El 1960 la fàbrica 
tancaria definitivament i els treballadors passarien a la nova planta de  fils esmaltats 
que Pirelli havia construït a Torredembarra.   
El 1921 l’industrial manlleuenc Josep Roqué i Parladé fundava l’empresa 
Conductores Eléctricos Roqué, SA. coneguda popularment per “El Cordó”. El 
1942 aixecaria una nova fàbrica després que una crescuda del riu Ter destruís la 
planta original. El 1965 el fabricant britànic BICC entraria en el capital de Roqué, 
i el 1983 seria el grup nord-americà General Cable qui es convertiria en propietari 
parcial. El 1988 Roqué s’integraria dins General Cable i el 2018 la fàbrica i la resta 
del grup passarien a formar part de Prysmian Group, hereva de l’antiga Pirelli.  
El 1925 els germans Josep i Lluís Mercadé fundaven  a Torredembarra el que seria 
Conductores Eléctricos Mercadé, que el 1936 es convertiria en la societat anònima 
CEMSA. Inicialment, la raó social fou José Mercadé Recasens. L’empresa tancaria 
portes el 1984. 
El 1934 el suís Walther L. Ankli fundava a Montcada i Reixac l’empresa 
Aismalibar per la fabricació de cables i trefilats de coure. Més endavant aniria 
diversificant la producció. Després de ser adquirida per diversos grups 
internacionals, el 2011 entraria a formar part del  grup Benmayor, S.A.  
Encetada la dècada els quaranta, fabricants com la Vasco Catalana de Barcelona 
havien desaparegut, i Juan Cinca havia passat  a mans de Francesc Lacambra. 
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Albo y Cia de Barcelona havia passat a la Sociedad General de Cables de Cornellà, 
filial de Pirelli. També la S.A. de Conductores Eléctricos de Torredembarra 
s’havia convertit en filial de la multinacional italiana. Altres havien desaparegut 
d’aquest sector industrial i la maquinaria havia estat adquirida per Pirelli. Aquest 
era el cas de fabricants com Angel Ramirez de Linares, la Compañía de Cables de 
Algorta, Isola de Madrid, Abontilla Hnos. de Córdoba o E. Baulenas de Manlleu.     
Fins aquí una aproximació de síntesi als fabricants de cables que existiren a 
Catalunya des de finals de segle XIX i fins la guerra d’Espanya. 
 

.  .  .  .  .  . 
 
Els manuals clàssics de teoria econòmica indicaven que una empresa industrial 
triava la seva localització en funció de dos principis estratègics estretament lligats 
a la reducció de costos: ser prop de les matèries primeres, o ser prop del mercat. 
La indústria catalana –i vilanovina- del segle XIX no va seguir aquests preceptes, 
tenint en compte que el desenvolupament de la indústria catalana exigia de cotó 
americà o carbó britànic, per a fabricar productes que en bona part s’exportaven 
a la resta de la península i als mercats colonials protegits  
A la segona meitat del XIX apareixen a Catalunya les primeres empreses de capital 
estranger, dites transnacionals o, més endavant, multinacionals, caracteritzades 
per la seva localització física en països diversos, una direcció centralitzada i, sovint, 
una estratègia global i compartida. Sovint, aquests elements les convertiren en 
empreses de grans dimensions i, en conseqüència, amb un alta capacitat de 
influència sobre proveïdors, mercats o governs. Darrera la internacionalització del 
capital i d’altres recursos es buscava,  evidentment, la maximització de beneficis 
per poder satisfer els accionistes. Aquesta internacionalització de la producció 
podia fer-se a través de tres camins posibles: creant una sucursal del no res, 
adquirint una empresa ja existent, o bé per fusió amb aquella. El 1902 Pirelli 
instal·lava la seva fàbrica de cables elèctrics a Vilanova i la Geltrú sense un camp 
base consolidat, més enllà de les vinculacions comercial. En canvi, el 1920 la divisió 
de pneumàtics de Pirelli adquiria l’empresa manresana La Nacional per instal·lar-
se al nostre país. Ambdues seguiren dos models diferenciats. 
També és cert que, sobretot en les fases inicials, moltes d’aquestes empreses no 
tenien com a objectiu prioritari només el factor dimensional, sinó la focalització en 
determinats mercats emergents. Les empreses multinacionals són un d´aquests 
fenòmens econòmics que crea sentiments contradictoris. D’una banda representen, 
potser, els efectes més perniciosos del que se n´ha dit mercats en competència o 
capitalisme salvatge: explotació de recursos i de mà d´obra, desviació d´uns beneficis 
que no retornen a la col×lectivitat que l´acull, colonialisme cultural ... Al costat d´això, 
la cara amable ofereix altres arguments: una potencialitat de recursos que reverteix 
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en forma de transferència tecnològica, recursos humans i formació, ocupació 
subsidiària, modernització de les estructures productives, amplitud de mercats, 
condicions de treball i fins i tot infraestructures. Com va deixar escrit Francesc 
Cabana a Les Multinacionals a Catalunya, aquest model d’empresa també ha de saber 
cuidar la convivència basada en el respecte i compromís amb la comunitat que l’acull. 
En el cas de Pirelli i l´entorn d’acollida l´adaptació mútua fou senzilla, allò que el 
mateix autor ratificava amb aquestes paraules: “moltes multinacionals a Catalunya 
han aconseguit tenir el sentit de l´arrelament” (Cabana, 2010: 34). Això s´atribueix a 
factors d´afinitats sòcio-culturals, geogràfiques i fins i tot històriques prou semblants. 
És clar que aquests moviments també oferien avantatges pels països receptors en 
forma de generació d’ocupació directa i indirecta, la substitució de importacions 
que bonificava  la balança comercial o la possibilitat de gaudir d’un bon nivell de 
transferència tecnològica. En el cas d’algunes indústries extractives aquests 
avantatges exigirien matisos importants. La inversió estrangera a Catalunya té els 
precedents en l’experiència del francès Lebon quan el 1841 promou la  “Sociedad 
Catalana para el alumbrado de gas”. Tot i que la tendència no agafaria força fins 
el primer quart del segle XX, les empreses de capital estranger ja s’havien 
consolidat molts anys abans sota diferents models de inversió i participació.  
Ramon Tamames ja va indicar que la inversió estrangera al nostre país va prendre 
força als darrers anys del segle XIX aprofitant el marc del proteccionisme 
aranzelari i, posteriorment les lleis de protecció de la industria nacional. Com deia 
l’economista, la única política industrial era afavorir, o no entorpir, la inversió 
estrangera i els instruments aranzelaris  (Tamames, 1991: 223).  
Cal precisar que bona part de les companyies estrangeres que operaven al nostre 
país als darrers anys del XIX i primers dels XX ho farien vinculades a activitats 
extractives com la mineria, o bé en infraestructures destinades als serveis públics 
com els ferrocarrils, els tramvies, l’aigua o el gas.  
La Pirelli de Vilanova i la Geltrú constituïda el 1901 seria una de les primeres 
empreses industrials de capital estranger que s’establia al nostre país com a filial 
d’una empresa estrangera. Recalcem la condició d’empresa industrial.  
Coetàniament, tindríem els exemples de l’escocesa Coats el 1903 a Sant Vicenç de 
Torelló, la belga Solvay el 1904 a Torrelavega (Cantabria)  o la suïssa Nestlé el 
1905 a La Penilla de Cayón (Cantabria). Més endavant vindrien Siemens, Sandoz, 
Philips o Olivetti. 
En aquest sentit cal anotar la presència d’altres empreses amb capital estranger -
total o parcial- però que havien estat constituïdes al país com empresa “nacional”. 
Cal apuntar els casos de la Sociedad Española de Carburos Metálicos constituïda 
a Madrid el 1897 amb capital suís del grup Société d’Entreprises Electriques de 
Ginebra, la Societat Electroquímica de Flix, S.A. constituïda a Barcelona  el 1897 
amb capital alemany de la Chemische Fabrik Elektron, o la Sociedad Española del 
Acumulador Tudor, S.A. amb fàbrica a Zaragoza i constituïda a Madrid el 1897 
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amb capitals aportats per la francesa Société d’Accumulateur Tudor i la 
companyia alemanya Accumulatoren Fabrik AG. 
És ben conegut que de temps immemorials Catalunya i Itàlia han teixit unes relacions 
especials en molts camps, històrics,  culturals o empresarials. Per empreses com 
Pirelli, Martini & Rossi, Cinzano o Olivetti, per citar-ne algunes, Catalunya ha estat 
la seva primera sortida a l’estranger. La vinguda de tècnics i dirigents italians han 
afavorit un alt grau de influència i intercanvi en els entorns d’acollida. Es 
paradigmàtic el cas de  la Casa Pantaleoni, convertida posteriorment, en Modelo que 
esdevingué un conegut referent entre els anys 1862 i 2007  (Gonzàlez, 2009: 28).  
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2. Pirelli i els cables elèctrics. Primeres 
intervencions a l’Estat   
   
Pirelli aprofitaria –des de Milà o des de Vilanova i la Geltrú– l’auge de 
l’electrificació a l’Estat espanyol i, molt particularment, aprofitaria el necessari 
desenvolupament de les xarxes de distribució elèctrica.  Els cables elèctrics aïllats 
eren un element indispensable per fer arribar el fluid elèctric des de les fonts de 
generació fins els punts de consum. A mida que les necessitats anirien creixent 
caldria multiplicar les xarxes de transport mitjançant cables aeris, subterranis o 
submarins. Alhora, habitatges, sistemes de transport o aparells elèctrics i 
electrònics exigien gran quantitat de cable. Cables elèctrics o cables de transport 
de senyals que permetrien el futur desenvolupament dels cables de fibra òptica.  
Els cables elèctrics estigueren des del primer moment vinculats a les constants 
innovacions de l’electrotècnia. L’electricitat avançava com mai no ho havia fet cap 
altra tecnologia. Com anotava Jordi Maluquer: “Hacia 1906-1907 el transporte de 
corriente a larga distancia hizo rapidos progresos gracias a las posibilidades de 
elevación de la tensión” (Maluquer, 2006: 61). 
Les primers experiències teòriques per desenvolupar la telegrafia elèctrica van arribar 
de la mà del metge català Francesc Salvà i Campillo (1751-1828). Com indicava 
Robert Black: “el primer informe registrat sobre l'ús del paper per a l'aïllament 
elèctric va ser el 1795 quan D. Francisco Salva [sic] va donar compte d'aquests 
experiments en telegrafia davant l'Acadèmia de Ciències de Barcelona el 16 de 
desembre. Salva no només ens va introduir una forma d’aïllament de paper 
impregnat, sinó que també va suggerir la possibilitat d’una transmissió 
subterrània” (Black, 1972: 11). La presentació la feia Salvà  a l’Acadèmia de Ciències 
de Barcelona i posteriorment es realitzarien proves entre Madrid i Aranjuez (Black, 
1983: 1). Salvà ja va proposar la possibilitat de fer una línia telegràfica submarina.  
En aquest sentit, per la telegrafia submarina seria determinant el descobriment el 
1848 de les propietats aïllants de la gutaperxa per part del científic anglès Michael 
Faraday (Calvo, 2003). La gutaperxa tenia en relació al cautxú natural unes millors 
propietats impermeables. Aquell nou material havia estat introduït a Europa per 
l’escocès William Montgomerie l’any 1843 (Black, 1972: 13). Fou W. Siemens qui 
va desenvolupar una màquina per aplicar la gutaperxa als cables. La gutaperxa era 
un tipus de goma natural a base de làtex semblant al cautxú, també provinent 
d’arbres tropicals de Malàisia, Borneo o Java, però amb característiques diferents 
que la feien més apte com a material aïllant. La gutaperxa s’enduria més ràpid i, 
alhora que era un bon aïllant elèctric, era un pèssim conductor de la calor i un 
excel·lent impermeabilitzant.  
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El 1816 es faria una demostració a Londres sobre un recorregut de 13 km i el 1851 
culminaria la comunicació entre Anglaterra i el continent (Riera, 1985). El 1839 
l’inventor nord-americà Charles Goodyear (1800-1860) junt amb el seu 
col·laborador N. Hayward descobrien el procés de vulcanització pel qual el cautxú 
natural adquiria més elasticitat i resistència si era additivat amb sofre i s’afegia 
temperatura. 
Per la seva part, Sánchez Miñana donava notícia de la construcció a Barcelona 
d’una línia militar de telegrafia elèctrica el 1852. El seu promotor, Ambrosio 
Garcés, presentaria el seu treball a l’Acadèmia de Ciències de Barcelona l’abril de 
1853. En una primera part parlava de “De los progresos de la electricidad y de su 
aplicación a la transmisión de señales”. La segona part duia el títol “Del circuito 
conductor” on analitzava les pertorbacions que podien patir les corrents de les 
línies telegràfiques i que es podien solucionar enterrant els conductors. 
Probablement, es fonamentava en els estudis de Siemens  (Sánchez Miñana, 2004). 
El mateix autor assegurava que el document de Garcés podia considerar-se “el más 
antiguo documento en castellano de que se tiene noticia, relativo a los cables 
eléctricos, su fabricación, pruebas e instalación”. La línia  aïllada amb gutaperxa 
vulcanitzada enllaçaria punts com Capitania, Govern Militar, la Ciutadella, les 
Drassanes o Montjuic, mitjançant  “conductores enterrados de cobre rojo de uno 
a dos milimetros de diámetro, cubiertos de una capa de gutta-percha sulfurada”. 
La línia subterrània va resultar un fracàs i fou substituïda per un sistema aeri.  
El 1857 s’instal·laria el primer cable telegràfic transoceànic entre Europa i Amèrica 
que duraria unes poques setmanes. L’any següent hi hauria un nou intent fallit. El 
cable definitiu amb una llargada de 2.640 metres, també fabricat a Anglaterra –on 
eren capdavanters absoluts en aquestes tecnologies– arribaria el 1866 (Calvo, 
2003).    
Com hem vist, el desenvolupament dels cables elèctrics aniria estretament lligat al 
ritme de les innovacions al voltant de la generació i transport de l’energia elèctrica i, 
sobretot, a la telegrafia. El primer cable elèctric destinat al transport d’energia seria 
obra de Marcel Deprez que el 1883 uniria els 57 km entre les  ciutats bavareses de 
Munich i Wiesbach mitjançant un fil de ferro galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre  
(Romero, 1978: 17). 
El darrer quart del XIX l’òptic Tomàs Dalmau i l’enginyer Narcís Xifra 
impulsaren a Barcelona les primeres experiències serioses d’enllumenat elèctric i 
distribució d’electricitat que desembocarien en la posterior creació de la Sociedad 
Española de Electricidad. Fins aleshores bona part dels cables i conductors anaven 
destinats a les comunicacions de telegrafia elèctrica. Pirelli, que des de la seva 
fundació el 1872 es dedicava a la fabricació de productes diversos de cautxú, el 
1879 començaria a desenvolupar la fabricació de cables per la telegrafia, un procés 
que industrialitzaria un any més tard. 
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En relació a la industria del cautxú a Catalunya, cal tenir en consideració les dades 
aportades per Xavier Tusell el desembre de 1926 a la revista Ciència. Revista catalana 
de Ciència i Tecnologia. La primera fàbrica de productes de cautxú fou la que establí  
Josep Gassó i Martí el 1864. Inicià l’activitat amb nines de goma i altres productes 
elaborats amb goma laminada, alguns dels quals importava i comercialitzava a la 
seva botiga del carrer Ample de Barcelona.  El 1870 es crearen les fàbriques de 
Baltasar Garriga,  la de Josep Riba –independitzat de Gassó–, i la de Marian 
Marcet. Més endavant vindrien les cases Tusell dedicades a especialitats de cautxú, 
o la Klein dedicada a pneumàtics.   
El mateix any 1879 en que Pirelli iniciava la fabricació experimental de conductors 
elèctrics, el nord-americà Thomas Alva Edison (1847-1931) inventava la bombeta 
amb filament incandescent. Els inicis de la fabricació dels  conductors i cables 
elèctrics i telegràfics, així també com la tecnologia de la goma vulcanitzada en 
general, es fonamentaven en practiques més empíriques que científiques. Com 
havia afirmat el propi Edison,  les grans invencions tenien una quarta part de 
inspiració i tres quartes parts de transpiració, és a dir, de suor (Pirelli, 1946: 34). 
D’ençà de l’efervescència de la revolució industrial tot avançava molt ràpidament i 
els descobriments tècnics i científics es succeïen de forma vertiginosa. El 1886 Pirelli 
construiria el primer cable telefònic, i un any després instal·lava el primer cable 
telegràfic submarí a la Mar Mediterrània i a la  Mar Roja. 
Tot just s’estava consolidant la fabricació dels cables per transport d’energia, quan el 
1896 l’enginyer italià Guglielmo Marconi (1874-1937) desenvolupava el primer 
sistema de comunicació telegràfica sense fils.  
No ens hi entretindrem, però el 1917 el tècnic italià de Pirelli Luigi Emanueli 
(1883-1959) iniciava el desenvolupament del disseny del cable OF (olio fluido) que 
permetria el transport de grans tensions en cables amb aïllament amb paper 
impregnat. L’electrificació d’Europa, i el cas concret de l’electrificació a la 
península ibèrica, va suposar una gran oportunitat per Pirelli de poder introduir 
els seus productes en competència directa amb els cables anglesos, alemanys o 
francesos. El ritme del procés d’electrificació va ser variable segons els països i els 
territoris. Centrem-nos un moment en allò que va esdevenir a Vilanova i la Geltrú, 
i que no té perquè coincidir en allò que succeïa a la resta del país, ni tant sols en 
poblacions veïnes. A Vilanova i la Geltrú l’electricitat va arribar tard, perquè el gas 
va arribar molt d’hora (Tubau, 2018). La ciutat va disposar de gas per l’enllumenat 
d’alguns carrers a partir de 1854 i gràcies als excedents del gasòmetre instal·lat per 
Josep Ferrer i Vidal a la seva fàbrica de teixits de cotó, popularment coneguda per 
la fàbrica de Mar. El 1884 s’hi afegiria la fàbrica de gas impulsada per Josep F. 
Ricart i Florenci Sala, fins que ambdues es fusionarien. La disponibilitat del gas 
actuava de fre a l’adopció de l’electricitat, una situació que es va reproduir en 
moltes altres ciutats del país. En alguns casos van ser les mateixes empreses 
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productores de gas les que, posteriorment, van orientar-se a la generació i 
distribució d’electricitat. 
La Reseña Geográfica y Estadística de España publicada a Madrid el 1888 indicava que 
entre les primeres quinze empreses dedicades l’any 1884 al subministrament 
d’enllumenat per gas o per electricitat, onze ho feien amb gas, tres amb electricitat i 
una era mixta. De totes elles set eren a Catalunya, quatre a Barcelona i les de Reus, 
Tarragona i Vilanova i la Geltrú. La Unión Industrial havia estat constituïda a 
Vilanova i la Geltrú el  2 de juliol de1884 amb un capital nominal de 150.000 ptes. 
format per 300 accions de 500 ptes. de valor nominal. L’objecte declarat era la 
fabricació i explotació del gas a la ciutat i en altres poblacions.  En aquell moment, 
doncs, les úniques empreses dedicades a l’enllumenat per electricitat eren: la 
Sociedad Española de Electridad de Barcelona (1881), la Sociedad General de 
Alumbrado de España y Portugal de Barcelona (1881) que treballava 
indiferentment amb gas i electricitat, la Matritense de Electricidad de Madrid 
(1882) i Valenciana de Electricidad (1883) (DD.AA., 1888: 916). 
Aquesta etapa de transició del gas a l’electricitat era argumentada per Mercedes 
Arroyo: “El elemento que aceleró el paso de los fabricantes de gas al campo eléctrico 
fue, a partir de 1891, cuando se dió por solventado el problema del transporte de 
electricidad, con lo que se había salvado uno de los principales escollos para 
introducirla en condiciones competitivas”  (Arroyo, 1996: 327). 
A la dècada dels vuitanta del XIX diverses empreses tèxtils de la ciutat instal·laren 
sistemes d’enllumenat elèctric en substitució dels tradicionals de gas. El Diario de 
Villanueva y Geltrú en la seva edició del 6 de novembre de 1895  recollia: “En uno de 
los departamentos de los bajos de las Casas Consistoriales se está montando la 
máquina de dos caballos de fuerza, para instalar dentro de breve plazo el alumbrado 
eléctrico (...)”.  
Malgrat les anècdotes, moltes eren les veus preocupades perquè Vilanova i la Geltrú 
no quedés  endarrerida en relació a altres ciutats semblants del país. Així ho 
argumentava el Diario de Villanueva el 18 de novembre de 1900:   
 

Cuantos forasteros vienen a visitarnos y permanecen algun tiempo en esta villa se 
extrañan de que una población de la importancia de la nuestra no tenga una fábrica 
de electricidad como la que tienen hoy casi todas las localidades de menos 
vecindario que esta población. Verdaderamente hace falta la electricidad en 
Villanueva, y hace falta sobre todo para las pequeñas industrias que, necesitando 
una fuerza de poca potencia, se ven obligados a comprar motores de gas que cuestan 
mucho dinero relativamente (...) 
 

Aviat apareixerien les primeres iniciatives fallides. El diari local del 27 de febrer de 
1901 es feia ressò que dies enrere s’havia celebrat una reunió dels gremis aconsellant  
als industrials de constituir una societat amb deu milions de pessetes  amb l’objectiu 
d’instal·lar una central elèctrica segons projecte de l’enginyer suís Mr. Seeli. Pel 
mateix mitjà sabem que el 26 de maig de 1902 visitava la vila el Sr. Lluís Marqués, 
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apoderat d’una empresa anglesa que recollia dades per la implantació d’una central 
elèctrica. Però no seria fins el 1906 en que la primera central elèctrica de Vilanova i 
la Geltrú seria una realitat impulsada pels gestors de la fàbrica de gas Ricart y Cía, S. 
en C.  El 1912 l’empresa distribuïdora local Ricart y Cía fou adquirida per Energia 
Eléctrica de Cataluña, i en virtut de l’acord d’unió de l’any següent entre Energia 
Eléctrica de Cataluña i la companyia Riegos y Fuerzas del Ebro, aquesta darrera es 
convertiria en la subministradora d’electricitat. Energia Eléctrica de Cataluña havia 
estat creada el 1911 com a subsidiària espanyola de la francesa Compagnie 
Générale d’Electricité (CGE).  
Però tornem a un marc més general. Evidentment, el propi procés d’electrificació 
amb la instal·lació de noves activitats econòmiques i el creixement de les ciutats 
exigia sistemes de distribució d’energia fiables. 
El tradicional retard industrial d’Espanya també era extensiu a l’elaboració de 
conductors i cables elèctrics amb pocs i petits fabricants incapaços de competir 
amb les empreses europees que es dedicaven a les grans infraestructures de 
distribució. En aquest sentit, i molt especialment en relació  a la xarxa de cables 
submarins, és molt determinant el treball d’Ángel Calvo Los cables submarinos: una 
rama emergente de la ingeniería civil en el siglo XIX (Calvo, 2003). Cal recordar que el 
primer cables telegràfic submarí en Europa i Amèrica es va instal·lar el 1858 i va 
funcionar més de tres setmanes. El primer enllaç exitós no arribaria fins 1866. 
La dependència espanyola en quan a les comunicacions submarines era 
determinant, tenint en compte que es disposava de colònies ultramarines, 
assentaments al nord d’Àfrica i els arxipèlags de les Balears o de les Canàries.  
La primera experiència fallida fou la comunicació telegràfica entre Tarifa i Ceuta 
que va deixar de funcionar poc temps després de la seva instal·lació. 
El 1860 s’instal·larien quatre línies de cables entre la Península i les illes Balears. 
Inicialment foren les línies entre Xàbia al País Valencià i  Cala Badella a Eivissa 
de 107,474 km,  i la de Barcelona a Maó de 333,54 km.  
Després vindrien les línies d’Eivissa (Punta Grossa) a Mallorca (Santa Ponça) de 
118,592 km i la de Mallorca a Menorca de 61,149 km. 
El govern espanyol  va confiar els treballs a H.J. Perry, concessionari de la línia 
telegràfica entre Cadis i Amèrica. Eren cables fabricats a Londres per William T. 
Henley i foren instal·lats entre agost i setembre de 1860 pel vapor anglès Stella 
(Calvo, 2003: 261) 
Els cables Valencia-Eivissa i el Barcelona-Maó aviat quedarien inutilitzats.  
Els anys 1872-73 el govern atorgava el paquet de cables de les línies Anglaterra-
Bilbao, Barcelona-Marsella i Barcelona-Itàlia a la Indian Rubber Gutta Percha 
and Telegraph Works. La mateixa companyia faria les línies terrestres entre Bilbao 
i Madrid, i la de Barcelona a Madrid. Calvo era prou explícit:  
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Miopía y cortedad de medios económicos se unieron para otorgar el predominio a 
las compañías británicas, que no dudadron en imponer tarifas elevadas en las 
conexiones internacionales. En su calidad de representantes de una potencia 
colonial, los gobiernos españoles habían reaccionado tarde en la carrera no ya para 
controlar las comunicaciones internacionales sino sencillamente para establecer una 
conexión adecuada con los territorios dependientes (...) La dependencia respecto a 
otras potencias en materia de cables transoceánicos lesionó los intereses coloniales 
de España al desatarse la insurrección cubana en los años finales del siglo XIX” 
(Calvo, 2003: 269) 
 

Queda clar que Anglaterra liderava el sector dels cables submarins i que Espanya 
tingué sempre una participació subsidiària. Continuant amb Calvo:  “El sistema 
nacional de cables submarinos respondió de forma deficiente y tardía a una doble 
situación: a la condición de potencia colonial venida a menos (enclaves africanos) 
y a la necesidad de prolongar la red terrestre de telégrafos en los territorios insulares 
(Baleares y Canarias)”.  
Un contracte datat el 31 de desembre de 1878 entre G.B. Pirelli, F. Casassa & C. de 
Milano, i Polli & Guglielmi de Barcelona, aquests en qualitat de representants a 
Espanya i Portugal de la primera, els obligava a respectar les condicions imposades 
des de Itàlia en quan a  preus, terminis, despeses administratives, despeses de viatge, 
pagaments ... (ASIP. Doc 74). 
Fins el 1880 Pirelli no iniciaria la fabricació, comercialització i instal·lació de cables 
elèctrics, però des de 1872 la península ja seria un bon mercat per situar els seus 
articles de goma. Res comparable, però, a l’empenta que protagonitzarien els 
cables degut a l’increment de línies elèctriques o de telegrafia i telefonia urbana i 
interurbana, en un context de creixement dels sistemes d’enllumenat o la 
proliferació de tramvies, entre altres causes. 
El 1881 una part important de la producció de fils i cables elèctrics de l’empresa 
italiana anaven a l’exportació (Bezza, 1987). El 1886 Pirelli entraria de ple en el que 
era un negoci en auge, el dels cables submarins. Per poder competir amb els 
fabricants britànics que en tenien el monopoli la companyia italiana construiria 
una fàbrica a La Spezia, al golf de Gènova. 
Amb el mateix propòsit el 1890 s’adquiria un vaixell cabler especialitzat en el 
transport i instal·lació de cables submarins i que seria batejat amb el nom de  Città 
di Milano. 
Les empreses fabricants espanyoles, de poca dimensió, en cap cas tenien prou 
capacitat per fer la recerca i el  desenvolupament tècnic necessaris per executar obres 
d’una certa envergadura. En paral·lel, les necessitats de distribució d’electricitat 
s’anirien multiplicant: il·luminació pública i domèstica, telefonia, telegrafia, tramvies 
... Lucia Pizzigoni parlava d’una “ingenti esportazioni” de Pirelli a la Península, “un 
mercato privilegiato a causa della mancanza di imprese simili in loco”. Es a dir, un 
gran mercat sense empreses locals, un context ben diferent al d’altres països com 
Anglaterra.  
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El 1883 Pirelli havia creat una organització comercial a l´Estat espanyol representada 
per Polli y Guglielmi a Barcelona. El setembre de 1890 es nomenava Francesco 
Sormani com a representant legal de Pirelli per  a tots els seus negocis i afers a 
Espanya i Portugal (ASIP). El cognom Sormani coincideix amb el de la dona de G.B. 
Pirelli i, per tant, ignorem si hi havia alguna mena de parentiu, o si Francesco 
Sormani era cunyat del fundador. 
En paral·lel, el mateix any  la representació comercial es consolidaria amb la 
presència de Colli & Bailo a Barcelona i de Pedro Bossi a Madrid. 
El 1888 Pirelli era adjudicatària del cable telegràfic entre la illa d’Eivissa i  la 
població de Xàbia al País Valencià, superant la competència dels fabricants 
anglesos. L’enllaç de 111,470 km suposaria  un esdeveniment de grans 
transcendència tecnològica i que donaria a conèixer la companyia italiana. La 
instal·lació es faria el mes de setembre  gràcies al vaixell Città di Milano. 
A l’informe dels delegats del govern espanyol  -Enrique Fiol, Primitivo Vigil i 
Antonio Vicens- que assistiren a la fabricació i instal·lació del cable s’hi podia llegir: 
“La Sociedad Pirelli ha demostrado hallarse a tanta altura como las compañias 
inglesas en los dificiles trabajos de la telegrafia submarina” (DD.AA., 1903). 
En la mateixa orientació trobem  la carta, datada el 3 d’octubre de 1888, que 
l’ambaixada italiana a Madrid havia tramés a Pirelli (ASIP. Doc 232): “(...) Ha estat 
un veritable plaer conèixer personalment el Sr. Pirelli, a qui només podia oferir alguns 
consells de prudència financera en un país on el tresor triga a pagar fins i tot en les 
despeses votades en règim constitucional. És un triomf per a Pirelli haver aconseguit 
posar el cable amb les Illes Balears”. No s’estaven de parlar  “di una gloria pura dell’ 
industria nostra”, afegint tot seguit: “en aquest país en el qual es fan moltes coses  par 
a peu près, una irregularitat es converteix en una bona oportunitat per fer fora un 
ministre del govern (...)”.  
Després de l’èxit de l’operació, vindria un projecte de molt més envergadura com 
serien les set línies de cables que enllaçarien la península amb les diferents possessions 
del nord d’Àfrica. L’encàrrec del govern espanyol per connectar amb Tànger i el 
Marroc arribaria l’octubre de 1890 (DD.AA, 1903).  L’execució de les operacions es 
farien al llarg de 1891. 
Es tractava dels enllaços entre Almeria i Alborán de 125,271 km, entre Alborán i 
Melilla de 103,463 km, entre Melilla i Chafarinas de 49,755 km, entre Tarifa i 
Tànger de 38,500 km, entre Tunara i Ceuta de 62,131 km, entre Melilla i 
Alhucemas de 159,968 km, i entre Alhucemas i Peñón de Velez de la Gomera de 
63,400 km (Bezza, 1987). L’operació tenia garantia d’un any i es preveia una 
instal·lació difícil a causa de la natura del fons de l’estret, amb una superfície  
rocosa i tallant amb corrents que superaven velocitats de cinc milles per hora: 
“aquest cable es va construir de manera excepcionalment robusta i el període de 
garantia ha estat superat sense el més petit fracàs” (DD.AA, 1903). La mateixa font 
indicava que, contemporàniament, havia calgut fer una reparació del cable 
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d’Eivissa instal·lat el 1871 “i de fa uns anys inservible”. La reparació s’havia fet en 
pocs dies i, mentre, el Città di Milano ja retornava de la instal·lació del Marroc 
(DD.AA, 1903).  
El 1890 vindrien els set enllaços submarins amb els assentaments del nord d’Àfrica: 
“En realidad, estos cables eran una prolongación de la red telegráfica terrestre. Sin 
duda por ello fueron construídos por el Estado. la empresa predominante como 
suministradora de material de línea fue Pirelli, que tendió 726,9 km de cable por 
cuenta del Gobierno español en varios trayectos” (Calvo, 2003: 264). 
En el concurs d’adjudicació del govern espanyol Pirelli s’imposaria a la potent 
competència anglesa de la Eastern Telegraph Co (Maifreda, 2003) 
De l’enllaç Tarifa-Tanger s’ha dit: “destinat a substituir un altre cable preexistent, 
destruït diverses vegades pel fort corrent de l’estret de Gibraltar. L'operació va 
inspirar grans preocupacions per la garantia de durada que es requeria. Una empresa 
anglesa que sovint havia hagut de renovar aquesta línia, anomenava el fons 
d’aquestes aigües un cementiri de cables”. L’operació finalitzaria amb plena 
satisfacció de govern espanyol (DD.AA., 1922: 25) 
Els treballs per fer els enllaços submarins de Pirelli entre la península i les posicions 
del nord d’Àfrica van ser detallats a la revista de l’època Naturaleza, Ciencia e Industria 
en tres articles titulats “Los Cables Hispano-Africanos” signats per José Casas 
Barbosa, un dels fundadors i director de la publicació. Foren publicats els dies 10 
de juliol, 25 de juliol i 10 d’octubre de 1891.  
El primer dels articles no estalviava crítiques al govern:   
 

(...) En 1891, el cablero, de la compañía Pirelli, estableció las uniones estratégicas 
desde la Península a las plazas militares del Norte de África (…) No podemos 
envanecernos de haber sido muy activos en la implantación de un progreso 
reclamado por necesidades político-militares de primer orden. La tardanza en 
tender cables que pusieran en directa é instantánea comunicación nuestras 
posesiones del litoral, africano con la Península, es, en efecto, un testimonio 
deplorable de la falta de solicitud de nuestros gobernantes para resolver los asuntos 
que no afectan á su existencia ministerial, único problema que parece despertar su 
actividad y para el que reservan todas sus facultades, su energía toda. 
 

La crónica seguía d’aquesta manera:  
 

(...) Á mediados del año anterior celebróse la subasta para la explotación y tendido 
de siete secciones de cable submarino para el establecimiento de la comunicación 
telegráfica. Habiendo resultado infructuosa la primera licitación, concedióse en la 
segunda á la casa Pirelli y Compañía, de Milán, cuya proposición resultó ser la más 
ventajosa. Establecía el proyecto siete secciones de cable con cinco clases de éste, 
determinadas por las diferentes armaduras protectoras, según los fondos á que se 
destinaban, permaneciendo idéntico en todas ellas el conductor v el espesor y 
naturaleza del dieléctrico. Las secciones se destinaban al enlace de: Almería-
Alborán, 84 millas; Alborán-Mdilla, 53 millas; Melilla-Chafarinas, 30 millas; 
Melilla-Alhucemas, 84 millas; Alhucemas-Peñón de la Gomera, 31 millas; Tarifa-
Tánger, 31 millas; Tarifa-Ceuta, 22 millas. Total, 335 millas. 
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No sembla que les condicions imposades pel govern fossin d’entrada gaire 
atractives pels fabricants internacionals disposats a licitar:  
 

(...) Las condiciones obtenidas por el Estado fueron realmente ventajosas. Al hacerse 
la convocatoria manifestamos el temor de que faltarían constructores a quienes 
sedujera el precio muy bajo que el Gobierno español fijaba como tipo regulador de 
la subasta. Si nos equivocamos en nuestras presunciones cuánto al éxito del 
llamamiento, los hechos, sin embargo, justificaron la presunción. Los constructores 
ingleses, en efecto, acudieron para sugerir tipos superiores á los de subasta. Tan sólo 
la casa italiana se amoldó al precio que había fijado nuestra Administración. 
 

Pel redactor, aquell comportament tenia una explicació: “La casa de los Sres. 
Pirelli se ha desarrollado en Italia al calor de la protección oficial que, 
decididamente y con fines altamente patrióticos, el Gobierno de su país le otorga. 
El hecho debería llamar la atención de nuestros gobernantes, y aun imitarse, si 
cupiera, dados los resabios y prejuicios de nuestra Administración, la adopción, sin 
desnaturalizarse, de un principio de estímulo fecundísimo, sin el cual determina las 
industrias son de creación imposible”. 
Seguidament, es donaven detalls de l’operativa establerta per la companyia 
italiana: “(…) Dos son los establecimientos que la casa Pirelli y Compañía posee 
en su país: uno en Milán y otro en Spezia. En el primero constrúyense los cables 
en su casi totalidad para ser trasladados luego por trozos perfectamente adujados 
en vagones especiales que, á manera de tanques móviles, transportan el cable con 
la necesaria humedad. En Spezia recibe la armadura exterior, se empalman y 
someten á nuevos ensayos las partes antes de alojarle en las bodegas del vapor que 
ha de efectuar el tendido”.  
Després es feia esment del vaixell instal·lador que tenia Pirelli:  
 

(...) El vapor que la casa Pirelli tiene para este objeto, ofrece un testimonio singular 
de la naturaleza de las relaciones que median entre el Gobierno italiano y la casa 
cuya industria protege. Construyóse este vapor á expensas de los Sres. Pirelli y 
Compañía con todas las condiciones necesarias para la misión especialísima á que 
se destinaba. Mide unas 1.500 toneladas, y se llama Citta di Milano. Una vez 
construido, la casa entregó el vapor al Gobierno italiano, quien lo tripuló y sostiene, 
teniéndolo dedicado á la conservación de los cables del litoral africano y del litoral 
del mar Rojo, cuya conservación hacen por contratación directa los mismos Sres. 
Pirelli. El vapor, pues, está al servicio del Gobierno italiano, pero á la disposición 
de la casa constructora. 
  

La crónica del mateix autor continuava al nº2 de la revista publicada el 25 de juliol 
de 1891 sota el títol  “Los Cables Hispano-Africanos II”: 
 

(…) Este proyecto, muy plausible, dará nueva seguridad a las comunicaciones 
telegráficas con Marruecos. El establecimiento de estas efectuólo rápidamente la 
casa constructora. La operación, siempre difícil, pero también muy interesante, sé 
ha hecho en dos períodos: el primero comprende el tendido de las secciones 
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Almería-Alborán, Alborán-Melilla y Melilla-Chafarinas; el segundo, para el que se 
señalo un plazo de seis meses, se empleó en tender las secciones restantes. En 
Febrero pasado zarpó del puerto de Spezia el Citta di Milano, llevando á bordo 300 
kilómetros de cable. En Almería, primer punto de amarre, se le incorporó el crucero 
español Isla de Luzón designado por nuestro Gobierno para convoyar y trazar la 
derrota al buque cablero.(…) 
 

A partir d’aquí el relat entrava en els detalls de l’operació de l’estesa dels cables 
submarins: 
 

(…) El 16 aquietóse algo la mar, y pudo el Citta di Milano llevar á tierra la 
extremidad de la sección que vino tendiendo desde Almería. Aún se intentó en ese 
día empezar á efectuar el amarre de la sección que había de continuar hasta Melilla; 
más habiendo refrescado más y más el viento, hubo necesidad de renunciar á 
permanecer en aquellos lugares, y los dos buques buscaron refugio en Almería, en 
cuyo puerto fondearon el 17. El 19 se empleó en dejar terminado el amarre en el 
mismo Almería. La primera sección quedaba así definitivamente colocada: se 
habían empleado 67 kilómetros y medio de cable de los diferentes tipos adoptados. 
El estado del mar no mejoraba. Ello no obstante, el 22 al amanecer la flotilla llegaba 
frente á Melilla, en cuyo punto empezó el tendido de las fracciones de costa, cuya 
extremidad se dejó boyada para efectuar luego el empalme con el cable de fondo 
que se disponía á tender desde Alborán. El Citta di Milano ancló á barlovento de 
la isla con el propósito de esperar al siguiente día y ver el cariz que tomaba la mar. 
Por desgracia, el tiempo, que siguió refrescando, desvaneció este propósito. Fuéle 
menester al cablero dar la proa al mar; y aunque procuró todavía mantenerse cerca 
de la isla con la esperanza de próximo cambio favorable, el nuevo día amaneció 
más cerrado que los anteriores, por lo cual tuvo el buque que refugiarse en Málaga. 
 

Finalment, el darrer article de José Casas Barbosa es publicaria al nº7 de la revista 
Naturaleza, Ciencia e Industria el dia 10 de octubre de 1891 amb l’encapçalament “Los 
Cables Hispano-Africanos  III”: “Completado en los primeros días de Marzo el 
tendido de la sección primera de la red de cables hispano-africanos, dejando 
instalados los trozos Almería-Alborán, Alborán-Melilla y Melilla Chafarinas, con 
un desarrollo respectivo de conductor de 67,5 kilómetros, 53,2 kilómetros y 26,8 
kilómetros, el Citta di Milano zarpó para la Spezia, en donde se le esperaba para 
dirigirle al Mar Rojo para reparar una avería ocurrida en el cable Massuah-Perim. 
Entre tanto activábase en el establecimiento de los Sres. Pirelli y Compañía la 
construcción de los cables que habían de ser objeto de una segunda y última 
campaña”. 
El relat del cronista  es centraria a partir d’aquell moment en aportar detalls de la 
segona campanya de la instal·lació dels cables submarins de Pirelli a la zona de 
l’Estret de Gibraltar:  
 

El reconocimiento de los fondos en las inmediaciones del Estrecho que se pudo 
efectuar en la primera, debieron afirmar á los ingenieros de aquella casa en la 
existencia de un grave peligro para los cables si su tendido se efectuaba en las 
condiciones que nuestra Administración había señalado. Aprovechóse, pues, aquel 
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interregno para abrir negociaciones que dieron por resultado las modificaciones del 
trazado (...) 
(…) Los peligros que ofrece la boca del Estrecho, no del todo vencidos con esta 
modificación, las debió prever nuestra Dirección de Comunicaciones; su existencia 
era fácil de inducir, y nosotros mismos, al ocuparnos del pliego de condiciones que 
rigió para la subasta, á raíz de su publicación, ya manifestamos los vicios de que el 
trazado adolecía. Éstos en parte han quedado corregidos; la casa Pírelli, además, ha 
dotado á la sección de fondo comprendida entre Tarifa y Tánger, más expuesta que 
ninguna á la acción destructora de la corriente del Estrecho, de una cubierta 
protectriz reforzada mediante la sustitución de la armadura de alambre de hierro 
por otra de acero de mayor sección (…) 
(…) Las operaciones de la segunda campaña empezaron en Junio, en cuyo día 8, 
alistado el Citta di Milano y con su cargamento de cable, abandonó el fondeadero 
de la Spezia haciendo rumbo á Gibraltar. El estado del mar obligó al cablero al 
siguiente día de su salida á refugiarse en las Hyéres, cuyo abrigo abandonó el 10 
para proseguir su ruta. En la mañana del 13 echaba el ancla en Gibraltar (…) 
(…) La sección Tarifa-Tánger quedaba completa de playa á playa con 20,82 
kilómetros de cable; faltaba prolongar el conductor desde las respectivas casetas de 
amarre hasta la estación; y esta operación, en la poco hospitalaria costa africana, la 
han dificultado las lentitudes de la diplomacia y la salvaje hostilidad de una kábila 
rebelde, no ya á los españoles, sino al propio Sultán. Esa hostilidad ha sido reducida, 
y el cable genuínamente hispano-marroquí se halla en pleno servicio. (…)  
(...) Alhucemas, como punto intermedio, pareció á propósito para las últimas 
pruebas. El cablero ancló allí, y los telegrafistas de á bordo pudieron probar ambas 
bandas: la de Melilla resultaba con avería; tenía una fuerte derivación; su 
aislamiento era de unos miles de ohms solamente, y aun cuando la comunicación 
telegráfica era perfecta, no podía dejarse el conductor sometido á un principio de 
alteración que entrañaba su ulterior, inevitable rotura. De la experimentación 
resultaba hallarse la avería próximamente en el sitio de empalme entre las secciones 
de fondo y de costa, casi con seguridad en el empalme mismo. Hízose á la mar el 
Citta di Milano el 3 de Julio con objeto de repararla. Fue á colocar primero una 
boya que señalara el sitio en que se presumía la existencia de aquélla, y dio principio 
al dragado del fondo del mar en la dirección perpendicular al trazado del cable. En 
la madrugada del 4 el dinamómetro señaló que el rezón había hecho presa. Izósele 
á bordo, y, en efecto, entre sus garfios traía el cable. Picóse éste, y ya tenían á bordo 
el cabo correspondiente á la banda de Alhucemas, cuando el otro trozo se rompió 
á unos 200 metros por debajo de la proa, precipitándose el cable en el mar. El trozo 
recobrado tenía un aislamiento perfecto: se le arrojó al mar sujeto á una boya, y de 
nuevo empezó el rastreo en dirección á Melilla, en busca ahora del cabo roto (…) 
 

Fins aquí el detall de les tasques de instal·lació dels cables submarins de l’Estret 
entre l’Estat espanyol i el Marroc. Una descripció potser excessivament llarga, però 
que il·lustrava perfectament la lectura que en pogueren fer els coetanis de 1891 en 
relació a l’obra més emblemàtica que Pirelli realitzava a l’Estat. Probablement, fou 
la prova més determinant i exitosa per afavorir l’aterratge de Pirelli a la península 
únicament deu anys més tard.   
La complexitat de l’empresa va comportar alguns problemes tècnics posteriors tal 
com es desprèn de la informació publicada per  La Vanguardia el 7 d’octubre de 1893: 
“A las ocho y media de la mañana ha llegado a Alborán des Almeria el vapor 
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Numancia, con personal y material necesario para instalar una estación telegráfica, 
porque se ha observado que los hilos funcionan bien entre Alborán y Melilla, pero 
que se pierde la corriente a intervalos entre Almería y Melilla. Del examen hecho se 
deduce que la averia del cable está cerca de Melilla, y se ha ordenado que acuda más 
personal de Málaga y Granada para el servicio telegráfico. Cuando la averia esté 
localizada se exigirá de la casa Pirelli, de Milán, constructora del cable, que acuda a 
remediarla. El Ministro de la Guerra ha ordenado que se remitan enseguida a Melilla 
200.000 cartuchos. Se proyecta remitir también allí cuatro cañones de a quince”. 
Després de les diverses operacions realitzades en enllaços cables submarins, en el 
moment del canvi de segle els cables de Pirelli estaven a l’alçada dels principals 
competidors estrangers. A la segona meitat de 1898 es formalitzaria un acord entre 
l’empresa italiana i la Western Electric a través d’una societat de París (Bezza, 1987: 
68) 
Des de “primissimi anni 1878” s’havia iniciat l’exportació a Espanya, activitat que es 
va intensificar en començar a prendre importància el cable elèctric. El 1900 
l’exportació assolia la xifra de prop de dos milions de lires sense tenir en compte 
l’aprovisionament de cable submarí “que també havia contribuït enormement a la 
consideració i predisposició de  Pirelli en aquest mercat”  
(ASIP. Doc 2218). En els darrers anys del segle XIX Espanya es va convertint a poc 
a poc en el mercat d’exportació més important per Pirelli.  
Entre 1882 i 1900 la facturació en aquest mercat era de 10 milions de lires, repartit 
entre 7 pels cable elèctrics, 1.7 pels articles de goma i 1.3 pels cables submarins. L’any  
1900 es facturarien per operacions a Espanya 1.9 milions de lires sobre una 
exportació total de 4.4 milions, xifra que  representava el 44%. Anglaterra absorbia 
el 15% de les exportacions. La facturació en cables elèctrics representava entre les 
dues terceres parts i les tres quartes parts del consum total del país (Reales, 1992: 15). 
Aquella situació avantatjosa s’atribueix a l’existència d’un règim duaner que no 
penalitzava les importacions, i a la inexistència d’una indústria pròpia prou capaç i 
eficient.  
L’exportació de la societat italiana, especialment en fils i conductors elèctrics, 
s’aniria incrementant a ritmes accelerats. El 1883 es quantificava en el 4% de la 
producció. El 1886 s’arribava al 10%, el 1891 al 20% i a finals de segle el 
percentatge s’elevava al 30%. 
Els països destinataris d’aquelles exportacions eren, preferentment: Espanya i 
Portugal amb el 40%, Gran Bretanya amb el  17%,  Estats Units d’Amèrica amb 
el  15%, o el conjunt de  Bèlgica, Holanda i Alemanya amb el 15% (Bezza, 1987: 
69). Entre  1882 i 1900 la companyia italiana va facturar al mercat espanyol més de 
deu milions de lires, dels quals set corresponien a cables elèctrics i la resta se la 
dividien els articles de goma i els cables submarins. El 1900 l’Estat espanyol 
representava el 44% de les exportacions de Pirelli. La xifra de negoci representava   
la quantitat de 1.900.000 lires (L) i havia arribat el moment de plantejar-se la 
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localització en aquell mercat preferent. Hi contribuiria el fet que el 12 de juliol de 
1901 un decret del  govern espanyol incrementava els aranzels d´entrada  pels 
conductors elèctrics amb l’objectiu de protegir la industria local i fomentar la inversió 
estrangera. 
Els informes econòmics anuals dels darrers anys de segle (ASIP. Documents 
diversos) evidenciaven les xifres creixents d’exportació de cables elèctrics a Espanya 
i Portugal. El 1894 el total d’exportacions a la península fou de  602.000 L sobre una 
exportació total de 1.861.000 L (32%). El 1895 el valor era de 731.000 L sobre un 
total de 2.209.000 L (33%). 
Després d’Espanya i Portugal el principal mercat d’exportació era Gran Bretanya. El 
1897 el valor de les exportacions de cables a la península pujaria a 1.074.000 L sobre 
una exportació total del mateix producte de 1.844.000 L (58%). El salt era 
considerable. De manera semblant, el 1898 les xifres eren de 848.000 sobre 1.466.000 
L (58%); i el 1899 pel negoci de fils i cables  la xifra venuda pujava a 1.332.000 L 
sobre uns volums d’exportació dels mateixos productes de 2.274.000 L (59%). 
Veiem, doncs,  com poc a poc el mercat espanyol anava absorbint una part important 
de l’exportació dels cables elèctrics de Pirelli, aproximant-se a les dues terceres parts 
(ASIP. Doc 524). Després de la península, els mercats d’exportació eren Anglaterra, 
seguida d’Amèrica.  
No consignem els volums d’articles diversos de goma: “articoli tecnici in genere, 
elastici ed anelli per cerini, palloni, pere, schizzetti, oggetti di merceria cirurgia, tessuti 
e vestiti”. 
A començaments de 1901 s'havia creat la Sucursal Comercial Española de Pirelli 
amb l’objectiu d'assegurar i garantir les patents d'introducció a Espanya. En aquell 
moviment de material electrotècnic aviat s’establirien aliances  i contactes entre 
empreses locals i foranes. Pirelli havia establert una aliança estratègica amb la 
societat  Talleres Guerin, S.A. establerta a Sant Martí de Provençals. L’empresa 
fou creada el 1890 pel francès Pere Guerin Lavigne (1868-1947) i per Mario 
Comas sota la raó social de Guerin y Comas amb un capital de 11.000 pessetes. El 
negoci tenia l’origen en una modesta botiga d´articles de lampisteria creada dos 
anys abans a Sant Martí. El 1875 Guerin aconseguiria la nacionalitat espanyola. 
Posteriorment, la raó passaria de Guerin y Comas, S. en C. a  Guerin S. en C. Ells 
serien un dels principals aliats de  Pirelli dins el mercat espanyol i en seria un dels 
més importants distribuïdors abans de passar a formar part de l’estructura de la 
companyia italiana  (Nadal, 1992: 172). Pere Guerin i G.B. Pirelli s’havien conegut 
el 1895, i fou quan establiren uns primers acords de col·laboració comercial. El 
1980 Pirelli era propietari de la totalitat del capital de Guerin. El 1987 vendria una   
participació accionarial al Grupo Sonepar, líder europeu en el sector de la 
distribució elèctrica, i el 2002 Sonepar Ibérica passaria a convertir-se en 
l’accionista únic de Guerin. 
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Un cop iniciada l’elaboració de cables a la nova fàbrica de Vilanova i la Geltrú, 
des de la factoria de Milà continuarien exportant-se tipologies de cables que encara 
no es fabricaven a la filial catalana. Així, per exemple, en els primers anys del nou 
segle XX des de Itàlia es proveïa de diferents tipologies de cables subterranis per 
serveis de telegrafia i telefonia que encara trigarien uns pocs anys en fabricar-se a 
Vilanova.  
Ho posava de manifest un document de 1903: “La darrera novetat d’aquest procés 
són els cables subterranis amb aïllament tèxtil impregnat de mescles aïllants al buit” 
(DD.AA., 1903). En aquell mateix moment es subministraven cables des de Itàlia 
per la  Sociedad de Electricidad de Chamberi de Madrid, la Compañia de Aguas 
de Burgos,  la Sociedad Anonima Conducción de Aguas de Arteta de Pamplona, 
o la Sociedad Electricista Castellana de Valladolid, entre altres clients (DD.AA, 
1903). 
Fins aquí aquestes breus anotacions per situar quina era l’activitat de Pirelli a 
l’Estat espanyol abans d’establir la planta productiva de Vilanova i la Geltrú, i quin 
era el comportament del mercat peninsular, com hem vist, del tot estratègic pels 
interessos de la companyia italiana. 
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3. L’arribada de Pirelli a Vilanova i la Geltrú   
  
3.1 L’atracció d’un mercat emergent 
 
Ha quedat prou evident el volum de negoci que Pirelli tenia des de ben aviat al mercat 
peninsular. Confrontem, finalment, les dades extretes dels dos darrers exercicis abans 
que Pirelli iniciés la seva activitat a Vilanova i la Geltrú. Les exportacions de fils i 
cables a Espanya i Portugal l’any 1900 assoliren la xifra de 1.720.000 L, i el 1901 de 
1.172.000 L, sobre un volum d’exportacions totals de cables de 2.681.000 L i de 
2.171.000 L. D’aquests valors en resulta una exportació peninsular del  64 i el 54% 
del total de les exportacions de cables, posant en evidència els efectes directes del 
aranzels duaners que el 1901 penalitzaren les importacions.  
D’altra banda, les xifres evidenciaven que Pirelli era el proveïdor del 75% del consum  
de cables del país. Sense cap mena de dubtes, doncs, les dades aconsellaven la 
companyia italiana d’establir una fàbrica a l’Estat espanyol, una opció que guanyaria 
força amb l’aplicació d’una política duanera més restrictiva en relació als cables 
elèctrics. 
Amb tot, la primera opció de Pirelli seria la de no emprendre aquella aventura en 
solitari. Per aquesta raó s’exploraria l’aliança -una possible joint venture- amb la 
Compagnie Asturienne controlada per la Société Française pour l’Industrie et les 
Mines di Parigi, amb l’objectiu de garantir el proveïment de coure. La companyia 
francesa estava interessada en l’explotació del coure asturià. En paral·lel, la gerència 
de l’empresa italiana estudiaria la formula per equilibrar la producció de la fàbrica 
de Ponte Seveso a Milà  (Bezza, 1987).  
Com indicava el mateix Bruno Bezza: “Si el mercat del cautxú era tancat a les grans 
companyies  angleses i holandeses, la situació era ben diferent per una altre important 
component del cable: el coure” (Bezza, 1987: 71). Aquest seria l’element determinant 
per emprendre l’aventura d’una fàbrica a l’Estat espanyol.  
Des de la perspectiva de Pirelli la situació era prou evident, segons la qual: “l’assurda 
situazione doganale esistente, per la quale il dazio sui fili di rame nudo era più elevato 
di quello sui conduttori, si pensò di fabbricare localmente” (ASIP. Doc 2218). És a 
dir, una situació duanera absurda per la qual els drets sobre el fil de coure nu eren 
més alts que sobre els conductors.  
El novembre de 1900 es signava un protocol de col·laboració entre la Pirelli i la 
Société Française pour l’Industrie et les Mines di Parigi. Per evitar la competència 
de la Compagnie Asturienne que elaborava fil de coure es decidí de començar la 
producció de fil aïllat. El projecte fou presentat per l’enginyer de Pirelli & C. 
Vittorio Valdani a la direcció de la Société Française pour l’Industrie et les Mines 
di Parigi.  
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L’enginyer Valdani presentava el projecte a la companyia francesa sota unes 
condicions recollides en un document marc signat a París el 11 de novembre de 1900 
(ASIP. Doc 493). En els diferents articles es recollia que la Societat Pirelli & Co. estava 
disposada a crear a Espanya una fàbrica sucursal de la de Milà de fils i cables elèctrics 
aïllats amb un capital al voltant d’uns 1.250.000  francs, dins el qual la Compagnie 
Asturienne participaria al voltant d’una quarta part. La durada de l’entesa amb 
l’Asturienne estaria per determinar. La instal·lació de la fàbrica es faria tant aviat 
com fos possible i quan la Compagnie Asturienne comencés a fabricar fil de coure 
electrolític  responent a les exigències de la moderna fabricació de conductors aïllats. 
Un dels articles especificava que l’elecció de l’emplaçament de la fàbrica 
correspondria a la societat Pirelli & Co.  després de consultar-ho amb la Compagnie 
Asturienne. D’altra banda, aquesta darrera es comprometia  a subministrar el fil de 
coure a la sucursal de l’Estat espanyol  a un preu que s’establiria a partir d’una 
majoració sobre el preu del coure electrolític  “en barres” al mercat de Londres, però 
a un preu inferior al que fabricaven francesos i alemanys per les altres fàbriques de 
Pirelli. Una altra carta signada per Pirelli i datada a París el 15 de novembre de 1900 
consignada  a  la Compagnie Française pour l’Industrie et les Mines di Parigi 
informava que l’enginyer Valdani havia remés a la companyia francesa  un primer i 
detallat projecte de col·laboració. En relació al preu del coure electrolític s’indicava 
que Pirelli es faria càrrec del cost addicional en cas d’augment dels drets d’entrada de 
fils i cables aïllats a l’Estat espanyol. 
La Compagnie francesa penalitzaria la sucursal de Pirelli & Co. si no arribava a l mig 
miler de tones: “La Compagnie Asturienne s’obliga a establir una fabricació de fil de 
coure electrolític per a tots els diàmetres a partir de 0,10 mm i reservant un mínim 
de 500 tones anuals per  Pirelli & Co”. Així mateix, la francesa es comprometia a 
subministrar fil de coure electrolític a Pirelli d’acord a les especificacions i amb un 
diferencial de preu no inferior al del 5% entre el preu de venda a Pirelli i el preu 
practicat a altres fabricants espanyols. En garantia del contracte la Compagnie 
Asturienne participararia en el capital de la sucursal Pirelli & Co d’Espanya. La 
sucursal Pirelli de l’Estat espanyol  es comprometria a retirar un mínim de 500 tones 
anuals de coure, equivalent a tot el coure que consumiria a la companyia francesa.  
Així mateix, “la fàbrica a Espanya no podia pagar més pel fil perquè tot i que paga 
un dret d’entrada de 40 ptes. per 100 kg, els fils i cables aïllats paguen només 18,50 
ptes. per 100 kg. En aquestes condicions la planta de Milà podria continuar 
competint amb la planta espanyola, si aquesta no disposés de les condicions de preu 
esmentades”. 
Amb aquella aliança Pirelli aconseguiria diverses coses: establir una fàbrica i produir 
dins  el seu primer mercat d’exportació i, de passada,  superar els entrebancs 
aranzelaris, assegurar-se l’aprovisionament de la principal matèria primera, dividir 
els riscos de l’operació amb una altra empresa, gestionar unilateralment la nova 
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planta, evitar desemborsament de cash-flow i fer front a la seva quota social amb els 
crèdits de la clientela espanyola (Bezza, 1987: 71). 
L’acord amb la Société Française pour l’Industrie et les Mines no va anar endavant  
a causa d’un “insidiós” projecte de la competència alemanya i també a causa de la 
modificació de les tarifes duaneres. La competència alemanya dins el mercat 
espanyol, sempre atenta a evitar una posició massa forta de Pirelli, probablement va 
jugar un paper decisiu per dissuadir la Compagnie Asturienne. 
Per tant, Pirelli afrontaria la inversió a Espanya amb els seus propis mitjans.  
Per entendre la política duanera del moment cal considerar que fins aleshores la 
importació de fil de coure era gravat amb un dret de 40 ptes. el quintar [unitat de pes 
equivalent a uns 42 kg], mentre que el fil elèctric aïllat tenia una tarifa més favorable 
de 18,60 ptes. el quintar. L’objectiu oficial era promoure una veritable indústria 
nacional afavorint la manufactura de producte acabat dins l’Estat espanyol a partir 
de petits fabricants que encara es trobaven en una fase molt incipient.  
En aquell escenari Pirelli contemplava alguns riscos associats a empreses de la 
competència que podien adoptar decisions semblants. El perill real per la Pirelli, tal 
com es precisava a l’assemblea de 17 de març de 1901, era que la Società Industriale 
di Asturia, la Compagnie Asturienne, estaria decidida a fundar una fàbrica de fil de 
coure per poder produir fil aïllat, i que podria haver maniobrat per fer elevar els drets 
actuals (ASIP Doc 526). 
D’altra banda, el 12 de juliol de 1901 un decret del  govern espanyol revisava 
novament a l’alça els aranzels duaners pels  conductors elèctrics. A més de fomentar 
la indústria pròpia, es volia fomentar la inversió estrangera. 
 
 
3.2 Una confluència de factors 

  
És evident que l’increment dels aranzels sobre els fils i els conductors elèctrics fou 
l’element desencadenant per forçar la decisió de Pirelli de instal·lar-se al mercat 
espanyol, però no fou l’únic element. Els diversos motius que la decidiren a instal·lar-
se a Vilanova i la Geltrú foren la raó del meu estudi de recerca realitzat el 1992, 
coincidint amb la celebració dels 90 anys de Pirelli a Vilanova, els 75 anys de la 
constitució de la companyia Productos Pirelli o els 120 anys del naixement de Pirelli. 
Com ja s’ha avançat, aquell treball fou publicat l’any següent (Tubau, 1993).  
La decisió de Pirelli fou la combinació d’un mercat potent i favorable,  i la conjuntura 
de diversos  instruments de política econòmica i monetària controlats pel govern 
espanyol, com eren la política aranzelària, les mesures de foment de la inversió 
estrangera o la depreciació de la pesseta. 
La pugna entre posicions favorables al proteccionisme econòmic o les  favorables al 
lliurecanvisme fou una constant durant  moltes dècades. Els primers volien imposar 
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una política aranzelària estricte per evitar l’entrada de productes estrangers i, així, 
protegir i donar un impuls a la indústria del país. Els segons defensaven que la 
protecció eliminava el mercat de lliure competència, reduïa la competitivitat i 
l’especialització internacional i pressionava els preus a l’alça afectant els consumidors 
finals. Una o altra política s’aplicaven segons el color del govern de cada moment. A 
Catalunya, on la industrialització tingué un pes determinant, s’erigiren alguns dels 
principals defensors del proteccionisme. Entre ells destacarien els industrials  
vilanovins Josep Ferrer i Vidal o Manuel Marquès i Puig. Malgrat tot, l’instrument 
aranzelari perjudicava però no prohibia les importacions de productes estrangers 
i, per tant, mantenia la competència exterior. En els darrers anys del segle XIX i 
primers anys XX es consolidarien alguns aranzels de conseqüències importants i 
que tindrien força repercussió econòmica i política. Amb la llei de protecció 
aranzelària i foment de la indústria nacional de febrer de 1907, l’Estat es 
comprometia a contractar únicament productes nacionals a excepció de que fossin 
de dubtosa qualitat, de cost més elevat que els de importació, o comportessin 
dificultats de subministrament. Amb els aranzels que a finals de segle gravaven els 
cables elèctrics i els que es plantejaven en el futur, Pirelli optaria per fabricar a 
Espanya tant els cables gravats pels aranzels, com aquelles altres tipologies que no 
resultarien penalitzades.  
A la mateixa època, el govern espanyol propugnava la dinamització del sector 
industrial a partir de polítiques econòmiques i fiscals per afavorir i facilitar la 
inversió estrangera. Als beneficis fiscals de diferent grau s’afegiren mesures per 
facilitar la repatriació sense obstacles dels beneficis generats per les empreses de 
capital estranger. 
Finalment, un altre element que afavoria potenciar l’activitat al país i reduir 
importacions era la política monetària. A la darrera dècada del XIX s’accentuaria 
l’encariment de les importacions provocat per una activa depreciació de la pesseta. 
En prop de deu anys  -i degut en bona part a les guerres colonials i els problemes 
del Tresor- la cotització de la pesseta en els mercats internacionals perdria la meitat 
del seu poder de compra. Una pèrdua de poder adquisitiu que penalitzava la 
compra als mercats estrangers i, per tant, la importació de moltes mercaderies.  El 
context de crisi d’Estat faria incrementar el deute públic i, enmig de la tempesta, 
la depreciació de la moneda. La inflació, el desequilibri de la balança comercial o 
el deute extern, no quedaven compensats per la repatriació de capitals provinents 
de la desintegració colonial, especialment de la illa de Cuba. 
Amb la política d’aranzels duaners imposada pel govern espanyol amb l’ànim de 
protegir el que anomenaven la indústria nacional –i especialment l’acord de 12 de 
juliol de 1901–,  la direcció milanesa de Pirelli prenia la decisió d’establir una fàbrica 
a la península. El pilotatge d’aquesta operació s’encomanaria a l’enginyer italià de 
l’empresa Vittorio Valdani que, d’acord a la gerència, buscaria la formula d’actuació  
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i el lloc d’emplaçament. La fàbrica Pirelli a l’Estat seria, doncs,  una mera sucursal de 
la companyia milanesa.  
Segons la societat italiana no hi havia altra opció que fer aquell pas “fallita una 
combinazione con una società francese, interessata in un impianto spagnolo per la 
raffinazione e trafilatura di rame” (ASIP. Doc 2218).  
La junta d’accionistes de la companyia italiana el juliol de 1901 exposava que l’any 
anterior l’exportació de fils i cables elèctrics a Espanya havia suposat passar de les 
dues terceres parts  (67%) a les tres quartes parts (75%) del consum del mercat. Per 
tant, amb aquell escenari, la consolidació d’una important clientela al mercat 
espanyol i les perspectives de noves modificacions aranzelàries que afavoririen 
produir des de l’interior, calia constituir una sucursal al país abans de que ho fes la 
competència.   Per aquesta raó  es demanava d’augmentar el capital social passant 
de 5.500.000 L a 6.600.000 L  amb l’emissió de 2.200 accions. L’increment de capital 
de 1.100.000 L  permetria fer front a la inversió per aixecar una planta a l’Estat 
espanyol (ASIP. Doc 526). 
Algunes de les premisses inicials es modificarien. Bruno Bezza anotava que al balanç 
de la companyia de 1901 s’hi trobava el concepte  Anticipazioni amb una dotació de 
112.000 L destinat a aixecar  la fàbrica espanyola. El 1902 el proveïment 
s’incrementaria a 811.000 L, i tot sense recórrer a l’endeutament bancari, a 
l’augment de capital o fer ús de les reserves (Bezza, 1987: 71). 
La nova fàbrica seria destinada a la fabricació de cordoncini flexibles i conductors aïllats 
en goma. Amb aquest propòsit el director i altres dirigents van ser enviats des de Milà 
“da dove tutta l’attività era strettamente controllata e seguita” (ASIP. Doc 2218).  
 
 
3.3 La missió de Vittorio Valdani  
  
Anteriorment ja s’ha esmentat el nom de Vittorio Valdani, l’enginyer de Pirelli 
encarregat de dirigir l’aterratge de l’empresa italiana a l’Estat espanyol. Havia 
ingressat a la companyia italiana el 1899 com a secretari particular de Giovanni B. 
Pirelli. La trajectòria vital de Valdani seria detallada per Carlo Scorza en el text 
Vittorio Valdani: un uomo editat el 1955 a Buenos Aires (Scorza, 1955: 52). En paraules 
del seu biògraf: “A Vilanova, un poblet agradable i acollidor, ja avançat en la 
indústria tèxtil, s’alçaria la fàbrica Pirelli (...) En l’estat excepcional que vivia 
Catalunya, la inauguració assumiria una gran importància, no només per la 
participació de totes les autoritats, sinó sobretot per la participació entusiasta i festiva 
de tota la població del voltant”.  
Valdani seria l’artífex del primer moviment de internacionalització de la compayia 
italiana i també  seria director de l’establiment vilanoví.  
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Després d’anades i tornades entre l’Estat espanyol i Itàlia, també viatjaria per Europa, 
especialment  a Polònia i Hongria. Valdani s’havia graduat al Politecnico di Milano 
i havia començat a treballar a la indústria química italiana i després com enginyer de 
mines als Estats Units d’Amèrica (Barbero, 2015). 
El 1906 seria enviat a diversos països  de Sud-Amèrica com Brasil, Uruguai, Xile o 
Argentina per avaluar la situació dels mercats. En aquest darrer país hi faria una 
llarga estada que tindria conseqüències directes en la seva posterior trajectòria. És 
important ressaltar que la Pirelli subministrava cables elèctrics aïllats  a Argentina, 
però també “gli elastici per le scatole dei fiammiferi” (gomes elàstiques per les caixes 
de llumins) per la Compañia General de Fósforos .  
Valdani seria, en representació de Pirelli, un dels homes que lideraria la principal i 
més singular experiència italiana de inversió italiana a l’estranger (Bezza, 1996: 284). 
Empreses com Pirelli,  la Franco Tosi, Brown-Boveri i d’altres, s’associaren per 
constituir el 1911 la Compañia Italo-Argentina de Electricidad de Buenos Aires, 
impulsada per homes com Giovanni Carosio, Vittorio Valdani o Pietro Vaccari. 
Vittorio Valdani seria nomenat el 1902 director de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, 
dimitint del càrrec poc després arran d'alguns desacords interns sobre la gestió de la 
planta (Bezza, 1986: 260). Finalment, dirigiria la filial de Pirelli a Buenos Aires i, més 
endavant,  el 1907 deixaria la societat italiana per a convertir-se un any després en 
gerent de la Compañia General de Fósforos, amb la qual havia tingut estrets 
contactes. També seria director i president del Banco de Italia y Rio de la Plata  i 
ocuparia altres alts càrrecs  a la Unión Industrial Argentina, la Cámara de 
Comercio Italiana de Buenos Aires, la Compañia Italo-Argentina de Electricidad 
o l’empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa petrolera estatal 
argentina. 
Pirelli fou la primera multinacional industrial establerta a l’Argentina i ja el 1910 -
després d’una visita d’Alberto Pirelli- s’hi crearia una sucursal comercial que 
donaria servei a l’Argentina, Uruguai i Paraguai.  
Tot i deixar la companyia italiana Valdani va seguir mantenint contactes amb 
l’empresa i va col·laborar en la instal·lació de la filial argentina de Pirelli de la que 
ell mateix en formaria part. A partir de 1927 va presidir la Pirelli Platense, a l’hora 
que ocupava diversos càrrecs en algunes de les empreses o corporacions 
esmentades. Com indicava Barbero: “Su figura es sin duda emblemática de la 
interconexión entre las diversas empresas en las que participaban la élite italiana 
de Buenos Aires y compañías peninsulares con inversiones en el mercado 
argentino” (Barbero, 2015). Segons el mateix autor, Valdani es retiraria el 1941 
per raons polítiques, pel fet de ser  membre destacat del moviment feixista a 
l’Argentina.    
Per tant, recuperant el fil, l’estiu de 1901 arribaria a Catalunya el jove i dinàmic 
enginyer Valdani amb l’encàrrec de Giovanni B. Pirelli de trobar un assentament 
adequat per a la nova fàbrica. Dins del mercat en creixement de l’Estat espanyol 
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Catalunya representava el territori econòmicament més dinàmic amb una 
indústria consolidada i multisectorial que arrencava amb el segon terç del segle 
XIX, especialment activa en el sector tèxtil i més endavant en el metal·lúrgic. De 
la mateixa manera, les infraestructures comunicatives i de serveis de Catalunya 
eren homologables a les d’altres països europeus. I, com a tot arreu, el procés 
d’electrificació estava en marxa. 
El 1900 el sector industrial a Catalunya representava el 34% de la població activa, 
molt per sobre del 15% de la resta de l’Estat, clarament orientat a l’agricultura. La 
província de Barcelona presentava el 1900 un Producte Interior Brut per càpita de 
2,54 vegades la mitjana espanyola (Carreras, 2010: 27). En aquest context, és fàcil 
comprendre que Catalunya disposava d’una àmplia oferta de mà d’obra en un 
mercat laboral amb uns nivells acceptables de diversificació i especialització. A 
l’altra costat de la balança, aquests factors podien anar acompanyats d’uns nivells 
salarials més tibats, així com un ambient laboral més reivindicatiu.  
Barcelona i rodalies concentraven bona part de l’activitat industrial, però també 
sobresortien altres ciutats del rere país amb una gens menyspreable tradició 
industrial i altres atributs igualment favorables com les comunicacions, l’aigua com 
a força motriu o sectors obrers menys organitzats. Destacaven ciutats com Reus, 
Manlleu, Manresa, Terrassa, Sabadell, Mataró o Vilanova i la Geltrú, entre altres.  
Factors com la concentració industrial, la proximitat als mercats, la disponibilitat 
de mà d’obra, les indústries auxiliars, les comunicacions terrestres o marítimes per 
facilitar  l’entrada i sortida de mercaderies, la disponibilitat o facilitat de força 
motriu …; havien de ser elements determinants per situar l’emplaçament de la 
nova fàbrica. O potser no. 
 
 
3.4 De Mataró a Vilanova i la Geltrú 
  
Sembla que Mataró fou la primera opció triada pels representants de Pirelli. 
Desconeixem les claus d’aquesta primera selecció, però no pas les raons per les que 
hi renunciaren. Mataró era aleshores una ciutat de 20.000 habitants, per sobre dels 
12.000 que aleshores tenia Vilanova i la Geltrú. Mataró era també una ciutat 
clarament industrial, amb tradició manufacturera i oferta de mà d’obra qualificada, 
situada a  la costa amb facilitat de càrrega i descàrrega de vaixells, i amb la línia de 
ferrocarril més antiga de la península que la comunicava directament amb Barcelona 
de la que distava  només uns 30 quilòmetres. 
Hi havia un altre factor que la diferenciava d’altres poblacions com Vilanova i la 
Geltrú, el fet que Mataró disposava de feia un temps de central elèctrica, un servei 
essencial per a noves i modernes activitats industrials que volien superar l’etapa del 
carbó i la màquina de vapor.   



  
40 

 

Vilanova i la Geltrú no disposaria de central elèctrica fins 1907 quan començaria 
a funcionar la impulsada sota la raó de Ricart y Cía, S. en C., la mateixa empresa 
distribuïdora del gas. En relació a aquesta qüestió, contemporàniament a 
l’arribada de Pirelli s’havia especulat sobre diverses iniciatives al respecte que no 
fructificaren. En un capítol anterior hem vist els intents fallits de  l’enginyer suís 
Seeli, o de  Lluís Marquès en representació d’una empresa anglesa. En qualsevol, 
i malgrat l’aparent avantatge comparatiu de Mataró, les coses es torçaren per 
aquesta ciutat poc disposada a donar facilitats  a l’empresa italiana. Sembla que les 
autoritats locals es centraren des del primer moment en el benefici a molt curt 
termini intentant imposar unes condicions poc plaents per Pirelli. Si fem cas de la 
premsa local del moment, els principals responsables del fracàs serien l’alcalde 
mataroní Antoni Sans, i algun dels seus regidors. Seguint el Diario de Mataró y la 
comarca de 13 de setembre de 1902, fent-se ressò de la inauguració de la fàbrica 
vilanovina, deia: “Y pensar que éste importante servicio   lo hubiera beneficiado 
Mataró y especialmente  nuestra clase obrera, sino hubiese intervenido  en el 
asunto un concejal caciquista que no  quiso o no supo ver los beneficios que a 
Mataró reportaria y la conveniencia de allanar el camino a dicha empresa a la que 
todos reconocen  su esplendidez pero que no quiso dejarse explotar”. Tampoc no 
sembla que hi ajudà gaire la burgesia local.   Com també indicava Rogelio 
Duocastella a Mataró 1955 editat el 1961: “Se perdieron magnificas oportunidades 
que su proximidad y buenas comunicaciones con Barcelona le ofrecían. La 
instalación de la Industria Pirelli, que hubiera ocupado a 4.000 obreros y que 
hubiese sido un gran avance para Mataró, no pudo llevarse a cabo por falta de 
facilidades ofrecidas por la ciudad, por lo que aquella empresa tuvo que 
establecerse en Villanueva y Geltrú”. O el cas de Benet Oliva, citant el treball de 
Francesc Costa, Mataró liberal (1820-1856): “de la no col·laboració de la burgesia local 
en el procés d’inversió industrial. Els burgesos de Mataró eren més interessats en 
l’especulació immobiliària i de subsistències que a curt termini donava uns beneficis 
més substanciosos” (Oliva 1999: 20). Sigui com sigui, la diferència decisiva entre 
ambdues ofertes fou la predisposició, la col·laboració i les facilitats atorgades per 
uns i altres. 
Tarragona fou una altra ciutat que va lamentar la decisió final de Pirelli. O això és el 
que es podria deduir de la nota necrològica que el Diari de Tarragona de 22 d’octubre 
de 1932 dedicava en portada a Joan Baptista Pirel·li [sic]:  
 

En un dels viatges que fé per Espanya amb aquell motiu [fundar fàbriques a 
l’estranger], passà per Tarragona i en quedà tan enamorat, que volgué fundar ací 
la fàbrica que tenia projectada per Catalunya. Ignorem per quines causes o 
dificultats hagué de desistir del seu propòsit, que d’haver-se pogut realitzar, no cal 
dir la transcendència que hagués tingut per la nostra ciutat, car n’hi ha prou amb 
tenir present el que ha passat a Vilanova, on el senyor Pirelli trobà allò que ací se li 
féu impossible. De totes maneres, la Casa Pirelli té interessos importants a 



  
41 

 

Tarragona, puix que controla la important fàbrica S. A. de Conductores Eléctricos 
de Torredembarra (...) A Barcelona era prou conegut per haver-hi residit algun 
temps dedicat a l’organització de la part espanyola dels seus negocis. També era 
conegut a la nostra ciutat, algunes cases importants de la qual tenen importants 
relacions comercials amb la indústria Pirelli, entre d’altres motius, pel fet que bona 
part de les matèries primes que les fàbriques de Vilanova i Torredembarra elaboren, 
les rep pel nostre port, provocant una important xifra de tràfec (...) La mort del 
senyor Joan Pirelli ha estat, doncs, molt sentida també a Tarragona. 

 

Aquelles facilitats que no trobaren a Mataró i altres ciutats, son les que s’oferiren 
generosament a Vilanova i la Geltrú, demostrant una vegada més que les relacions 
personals i la capacitat de negociació sempre es poden sobreposar a altres 
condicions objectives –a priori- més favorables. 
En el terreny de les hipòtesis cal tenir en compte les possibles influències exercides 
per l’enginyer vilanoví Joan Soler i Soler (1868-1947). Aquest enginyer industrial, 
nebot del comerciant Sebastià Soler i Miró de can Pahissa, el 1896 va muntar una 
fábrica de motors elèctrics a l’actual carrer d’Albert Virella. Posteriorment, 
formaría part de la Compañía Eléctrica de Barcelona Soler y Balcells dedicada a 
la construcció de maquinària eléctrica. Segons apunta Francesc X. Puig Rovira, a 
partir de les anotacions de les memòries inèdites de Salvador Soler Salat, la societat 
Soler y Balcells era client de la Pirelli italiana, i fou Soler qui els recomanà les bones 
condicions de Vilanova per instal·lar-hi l’empresa (Puig Rovira, 2003: 322). 
En qualsevol cas, veiem quins foren els factors que jugaven a favor de l’opció 
vilanovina. Cal assenyalar, però, que les condicions crítiques del moment també 
tingueren un pes determinant.  
La pèrdua de les colònies d’ultramar –Cuba, Puerto Rico i Filipines–, va suposar 
un fort revés polític, estratègic i econòmic per l’Estat espanyol. Els costos de les 
guerres colonials havien estat alts, i s’afegien a un seguit de problemes que havien 
erosionat l’economia del país en els darrers dos decennis de segle. A la trencadissa 
borsària i financera dels primers vuitanta calia afegir-hi la crisi de la vinya deguda 
a la plaga de la fil·loxera i la consegüent caiguda de les exportacions de vins i 
aiguardents, la crisi de la indústria tèxtil, el creixent nombre d’aturats o les 
conseqüències d’un moviment obrer cada cop més reivindicatiu, eren elements que 
havien contribuït a alterar l’estabilitat.   
Era un context general que havia generat un excedent de mà d’obra disponible i 
que estava desitjós de noves inversions. En el cas particular de Vilanova no hi van 
ajudar els capitals repatriats pels molts vilanovins americanos que havien fet fortuna 
a l’ illa cubana, alguns dels quals tornaren després de la pèrdua de la colònia  i, el 
que era més important, la pèrdua d’un mercat protegit on posicionar els seus 
productes. 
Vilanova i la Geltrú havia iniciat el seu particular procés de industrialització feia 
més de seixanta anys, amb una potent indústria tèxtil moguda per la força de les 
màquines de vapor que havia  aconseguit atraure mà d’obra forastera de la 
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Catalunya interior. Feia anys que la platja –la rada- de la ciutat havia estat 
habilitada com a punt de càrrega i descàrrega de mercaderies amb la corresponent 
duana. Si bé les comunicacions per camins i carreteres no estaven a l’alçada –ni 
tant sols la que enllaçava amb Vilafranca del Penedès  i permetia la sortida al mar 
de les produccions vitivinícoles del Penedès interior- , i tenint en compte que el 
camí a Barcelona per les costes del Garraf era dolent i insegur, no es d’estranyar 
que l’arribada del ferrocarril  el 1881 hagués estat definida com la segona fundació 
de la ciutat. L’alcalde de l’època Joan Pollés proclamaria que Francesc Gumà, 
promotor del ferrocarril, podia considerar-se el segon fundador de la vila. La línia 
ferroviària de Barcelona a Vilanova i la Geltrú i Valls fou sufragada amb diners 
privats –sense ajuda estatal– a diferència de la majoria de les infraestructures de 
l’època.  
El 1901 l’antiga Escola d’Arts i Oficis es convertiria en Escola Superior de 
Indústries permetent la disponibilitat de tècnics industrials de bon nivell. 
Per tant, la proximitat d’una gran ciutat com Barcelona, l’existència d’un substrat 
industrial i la possibilitat d’entrada i sortida de matèries primeres i mercaderies per 
mar o per ferrocarril eren uns actius valuosos per captar l’atenció de noves 
inversions com Pirelli. Però, com hem avançat, aquestes eren condicions 
necessàries, però potser no decisives. Era el torn de les persones. 
Desconeixem qui o quins foren els primers enllaços locals amb l’enginyer italià 
Vittorio Valdani, però una hipòtesi versemblant ens permet suggerir que foren tres 
les persones que més es significaren des del primer moment per aconseguir el 
resultat desitjable. D’una banda cal esmentar l’alcalde  Joan Braquer i Roger, que 
ho fou els anys 1900 i 1901; però també l’arquitecte Josep Font i Gumà (1859-
1922). Font era aleshores president de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i, 
entre moltes obres, signaria el projecte de la nova fàbrica de Pirelli. Malgrat la seva 
indubtable capacitat de influència –de Braquer i Font-, la història no hauria anat 
bé sense la participació de Francesc Gumà i Ferran (1833-1912). 
El seu pare Sebastià Gumà i Soler (1794-1850), reconegut americano amb diversos 
negocis a Cuba, fou el principal impulsor de la primera fàbrica cotonera de la ciutat 
Roquer, Gumà y Cía –la fàbrica de la Rambla–  el 1833.   
El seu fill Francesc, al costat els seus germans, continuà amb diversos negocis a la 
illa caribenya. De retorn  a Vilanova es va dedicar a impulsar millores 
urbanístiques per a ciutat i altres iniciatives diverses.  
Una d’elles fou el projecte d’allargament de la rambla vilanovina i la urbanització 
dels carrers adjacents, projecte d’eixample que es coneixeria com Eixample Gumà 
i que fou aprovat el setembre de 1876. Les dificultats posteriors derivades del 
context econòmic no acompanyarien l’èxit  de la iniciativa. La seva obra 
fonamental, però, seria impulsar el ferrocarril entre Barcelona, Vilanova i Valls 
que connectaria la ciutat amb la capital catalana el desembre de 1881. Per finançar 
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aquella empresa i altres projectes ferroviaris posteriors, el mateix any fundaria el 
Banc de Vilanova. 
En qualsevol cas, el mateix Gumà, i sobretot dues iniciatives del seu patrocini, 
l’Eixample Gumà i el Banc de Vilanova, serien elements fonamentals per 
aconseguir l’assentament de Pirelli. De fet, alguns descendents de Gumà anirien 
estretament lligades a la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú.  
El fracàs de l’eixample Gumà  provocaria que bona part dels seus actius passessin 
al Banc de Vilanova. Tant l’entitat financera com Gumà i els seus socis tenien la 
necessitat de urbanitzar i recuperar les inversions el més aviat possible, així que la 
possibilitat de poder vendre part d’aquells terrenys a una empresa estrangera era 
una opció altament favorable. En aquell escenari, doncs, Gumà s’erigiria en el 
principal valedor de l’arribada de Pirelli a Vilanova i la Geltrú. 
En declaracions fetes al diari L’Hora del Garraf de 2 de gener de 1998 l’investigador 
Rogelio López, un especialista en Víctor Balaguer,  afirmava: “Sense Gumà no hi 
hauria Pirelli i sense Balaguer no existiria Gumà”. 
Estant d’acord, jo hi afegiria, i sense Josep Ferrer Vidal –el més potent industrial 
de la Vilanova del XIX– no hi hauria Balaguer (Tubau, 2018: 76). 
El 17 d’agost de 1901 Valdani i altres  representants italians de la Pirelli visitaven la 
ciutat acompanyats de l'alcalde Braquer. Tal com indicava el Diario de Villanueva y 
Geltrú de 18 d’agost de 1901 la comitiva es traslladà a  les velles instal·lacions de 
l'empresa Bresca y Cía a la cantonada del carrer de l'aigua amb la Rasa d'en 
Miquelet, a l’alçada de l’actual plaça de Catalunya: “Acompañado del Sr. Alcalde, 
ayer visitaron el edificio y terrenos donde funcionaba la fabrica de los Srs. Bresca 
y Cia los ingenieros y representantes de una poderosa  casa italiana que piensa 
establecer en España una gran fábrica de alambres para instalaciones eléctricas, al 
objeto de examinar dichos edificios  y terrenos para su adquisición, caso de que 
resulten apropósito”. 
Aquella empresa tèxtil coneguda per la fàbrica del carrer de l’Aigua havia estat 
fundada el 1853 sota la raó de  Fransi, Guardiola y Cía, passant el 1872 a Samà, 
Bresca y Cía. En determinat moment, fou la única empresa llanera de la ciutat. 
L'agost de 1890 entraria en suspensió de pagaments i posterior liquidació. El febrer 
de 1901 es desmuntaren les instal·lacions.   
Els representants de Pirelli trobaren que les instal·lacions resultaven petites per a 
les seves necessitats industrials i descartaren aquella primera opció.  
Resulta sorprenent que l’agost encara s’estiguessin valorant possibles 
emplaçaments, i un mes després s’hauria constituït l’empresa, s’havien comprat els 
terrenys definitius i havia començat la construcció de la fàbrica.  
En qualsevol cas, devia ser Gumà o algú proper qui, amb el consens i suport de la 
delegació vilanovina, oferiren a l’empresa italiana els terrenys de la rambla de la 
Pau que feien cantonada amb la via del ferrocarril. La proximitat de l’estació i de 
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la platja, i les condicions econòmiques resultarien decisives per l’acceptació de la 
part italiana.  
En el context de profunda crisi que travessava la població  no tothom va entendre 
els motius de tantes facilitats i avantatges per part de l’administració i dels privats 
cap una societat que els devia resultar desconeguda. Fins aleshores la ciutat estava 
acostumada a empreses de capital local on la majoria dels socis eren coneguts de 
tothom i en les que s’havien invertit majoritàriament capitals comercials fets a 
Cuba i altres indrets. Aquella situació els era absolutament nova: una empresa 
estrangera, amb persones desconegudes i que fabricarien un producte que res tenia 
a veure amb allò que els treballadors autòctons havien conegut fins llavors. 
De tot plegat se’n feia ressò la premsa del moment, i com no podia ser d’una altra 
manera a Vilanova i la Geltrú, també en parlava el sermó del Rei Carnestoltes la 
nit del 7 de febrer de 1902 a la plaça de la Constitució:  
  

 Me van contà… un munt de cosas 
que m'han fet barrinà… en gran: 

que os estavau preparant 
en empresas asombrosas; 

que vau corre com   perros 
y vau traballá  a desdí 
perque s'instalés aquí 

una industria de fil-ferros, 
y tení per 'quest istil, 

cobrant fama aquesta vila, 
qui'us dugui vida tranquila 
mentre'us vaigi donant fil. 

 

No sabem si cal encaixar en aquestes desavinences el fet que l’alcalde del moment, 
Emili Viñals, no assistís a la inauguració oficial de la fàbrica el setembre de 1902. 
En parlarem en el seu moment.   
A finals d’agost la representació de Pirelli visitava els terrenys de la rambla de la 
Pau proposats per Francesc Gumà en la seva condició de dirigent del Banc de 
Vilanova. Aquells terrenys havien estat propietat des de 1860 de l’americano vilanoví 
Pau Soler i Morell “Girabals”, amic i col·laborador de Gumà en múltiples 
empreses. L’indret era conegut popularment per l’Hort d’en Girabals, un parc que 
va ser parcialment mutilat per permetre el pas de la via del tren el 1881. L’espai 
havia estat candidat a acollir l’Exposició Regional de 1882. El projecte d’Eixample 
que Francesc Gumà havia concebut en el seu moment  havia fracassat  per 
l’aparició i convergència de les crisis financera, agrària i industrial que es 
precipitaren a les dues darreres dècades del segle XIX. El  1876 la rambla de la 
Pau només arribava fins el que seria la via del ferrocarril, i no seria fins el 1897 en 
que s’allargaria fins el carrer de Conxita Soler. El creixement urbanístic es va 
paralitzar, tal com posava de manifest Raimon Soler amb l’estudi de l’evolució de 
les llicències d’obres, majors i menors, realitzades a la ciutat. Aquesta fou l’evolució 
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de les llicències d’obra registrades per l’Ajuntament en els diferents períodes: 196 
llicències en l’etapa 1876-1880, 173 en la 1881-1885, 89 llicències en la 1886-1890, 
i cap llicència en els períodes 1890-1895 i 1896-1899 (Soler 2011: 66). 
Aquesta caiguda de llicències evidenciava l’impacte del context de crisi també en 
el sector urbanístic, fet que subratllava el fracàs del pla de Gumà i Ferran sobre el 
que tantes esperances s’havien posat. 
Per tant, és obvi pensar que aquell escenari de crisi que trasbalsava la ciutat –i el 
país sencer– va contribuir a garantir l’arribada de Pirelli poc temps després. En 
altres paraules, l’èxit de l’arribada de Pirelli se sustentava en un gran fracàs. En un 
altre clima econòmic més expansiu l’eixample Gumà s’hagués urbanitzat, i 
difícilment s’hauria pogut disposar de terrenys en condicions tant favorables. 
D’altra banda, la necessitat de vendre del Banc de Vilanova i de particulars 
s’hauria refredat, i probablement, tampoc s’haurien multiplicat les facilitats que 
Ajuntament, institucions i particulars van desplegar davant el projecte proposat 
per la companyia italiana. 
En qualsevol cas, afortunadament, els fets es van precipitar i el 4 de setembre es 
constituïa l’empresa Pirelli y Cía amb un capital de 300.000 pessetes. 
 
 
3.5 L’escenari vilanoví. Precedents i context  
  
Es dona per sabut que la localització d’una empresa industrial obeeix gairebé sempre 
a arguments i motivacions econòmiques, buscant costos més competitius –el cost de 
la mà d’obra, per exemple–, o   bé acostant-se a l´origen de les matèries primeres, a 
les fonts energètiques o buscant la proximitat del mercat. En el cas de Pirelli parlem 
d´una formula mixta que pretenia traslladar els mitjans de producció al interior d´un 
mercat que li era favorable, eludint així els mecanismes proteccionistes que 
dificultaven accedir-hi des de l´exterior. 
Vilanova i la Geltrú disposava d´una carta de presentació i uns elements objectius 
amb  avantatges comparatius inqüestionables: el port i el ferrocarril, un excedent de 
mà d´obra industrial experimentada, tradició i ambient industrial, proximitat a 
Barcelona -sense el clima reivindicatiu de la capital-, l´Escola Superior d´Arts i 
Indústries com a eina de formació; i altres infraestructures complementàries 
tècniques com gent d´ofici, tallers mecànics, foneries …,  i altres de financeres com el 
Banc de Vilanova. 
Però a començaments de segle XX, el clima d’encongiment malbaratava bona part 
d’aquells actius. Calia un revulsiu que aturés aquella dinàmica decadent. En paraules 
de Lucia Pizzigoni: “non é difficile capire come l’arrivo della Pirelli rappresentasse un miraggio, 
l’ultima possibilità di riscatto  di un paese che, altrimenti, dicevano, si sarebbe andato svuotando 
progressivamente” (Pizzigoni, 2003: 194). Com deia l’autora, era la última oportunitat.  
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El Banc de Vilanova, el ferrocarril, la canalització de l’aigua potable, les fàbriques de 
filats i teixits de cotó, l’eixample Gumà o els negocis de Pau Soler o del mateix 
Francesc Gumà, eren només alguns dels factors que en el seu moment definiren un 
determinat model de ciutat que, popularment, es va traduir en un concepte: l’Havana 
Xica. Bona part d’aquelles iniciatives s’havien forjat a partir de la repatriació de 
capitals comercials d’origen colonial. La Vilanova de 1901 que es trobarien els 
representants de Pirelli era, en molts aspectes, econòmic, urbanístic o social, hereva 
d’aquella Havana Xica que havia començat la seva desintegració. Durant bona part 
del segle XVIII i XIX molts vilanovins afrontaren l’aventura ultramarina, aprofitant 
l’oportunitat colonial d’establir negocis a una i altra banda de l’Atlàntic amb el 
privilegi de disposar d’uns mercats protegits. Començaren exportant vins i 
aiguardents a canvi de importar productes colonials. Més endavant aquest comerç es 
diversificaria. 
Només una part d’aquells aventurers tingueren prou èxit per merèixer la 
categorització popular de americanos. Alguns d’ells prosperaren en negocis il·lícits i poc 
ortodoxes com foren el tràfic d’esclaus. Molts altres no es dedicaren al tràfic, però sí 
que disposaren d’esclaus de la seva propietat com a mà d’obra barata. Eren 
pràctiques pròpies del colonialisme, que els països europeus anirien abandonant poc 
a poc aplicant legislacions prohibicionistes. L’Estat espanyol, i especialment 
Catalunya, tingueren el trist honor de formar part dels darrers territoris obstinats 
en perpetuar aquelles pràctiques nefastes.    
La Vilanova i la Geltrú de canvi de segle  estava immersa en una forta crisi 
multisectorial. En alguns moments de les darreries del XIX la nòmina d’aturats havia 
superat els tres mil treballadors i en el darrer lustre sis mil persones havien abandonat 
la ciutat (Virella, 1977a: 72).  
De les causes ja n’hem parlat. De la davallada subsegüent a la Febre d’Or, erosió 
dels preus agraris, la plaga de la fil·loxera, pèrdua de mercats protegits, preu del 
carbó, crisi productiva ... El preu del carbó mineral el 1901 segons el mercat de 
Londres superava en tots els casos les quaranta pessetes per tona –tant el de Cardiff 
com el de Newcastle– , preu sobre vagó a Barcelona. El diari local informava el 
febrer del mateix any que altres carbons de baixa qualitat com el de Casp, es 
cotitzava a 29,5 pessetes la tona sobre vagó de tren a Vilanova.  
El 1900 el govern intentaria aturar la caiguda amb una reforma fiscal de gran calat 
que comportaria una certa estabilitat. 
La pèrdua de les colònies americanes suposaria un greu perjudici. Com deia Josep 
Maria Freixa: “para Villanueva era el funeral: se perdían los intereses de Cuba i se 
perdía un mercado para la indústria,todo ello empalmando con la ruina del 
ferrocarril por la costa y el principio de la desvalorización monetària” (Freixa, 
1954). 
Els ajuts municipals no arribaven a tota la classe treballadora , i els que marxaven 
ho feien amb cartes de recomanació de la pròpia alcaldia, segons informava el 
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Diario de Villanueva del 11 de febrer de 1901.  No feia gaire que un rector de la 
Geltrú havia profetitzat que les herbes creixerien arreu i els llops es passejarien per 
les rambles. Així ho veia un redactor del diari local en la seva edició del 14 de gener 
de 1902, quan ja s’estaven aixecant les parets de la fàbrica de Pirelli:  “La 
decadencia de exportación en nuestro comercio vinicola, la falta de trabajo en las 
fábricas,ya por el coste crecido en los carbones ya por las exigencias del socialismo 
cada día en aumento, ayudado todo por el centralismo barcelonés creo han sido 
las verdaderas y únicas causas de la decadencia de nuestra algun día floreciente 
villa”. Èpoques pretèrites que havien fonamentat el  creixement en la ja coneguda 
seqüència de sectors agrícola, comercial i industrial, o més concretament, i de 
manera reduccionista, conreu de la vinya, comerç de vins i aiguardents, i inversió 
de capitals comercials en indústria tèxtil. Entre 1839 i 1880 Vilanova va situar-se 
entre les primeres ciutats industrials del país, amb empreses de filats i teixits 
mogudes a vapor.  
No entrarem ara en els detalls que afavoriren aquella progressió lluny de l’àrea 
barcelonina, sense tradició manufacturera tradicional, i sense l’oportunitat de la 
força hidràulica de les fàbriques de riu. I, per descomptat, sense carbó, sense cotó 
o sense ferro per construir màquines. Fou una aposta moderna seguint l’estela del 
que feien ho havien fet altres països europeus.  
Unes condicions no gaire diferents a les que s’havia trobat Giovanni B. Pirelli al 
seu país: “Res és perfecte i tot és perfeccionable, però recordem que la crítica és més 
fàcil que l’acció. En relació a nostra indústria, no només ha estat superior a la crítica, 
sinó que podem tenir raons de legítima satisfacció. Aquesta s’ha establert i 
desenvolupat en un País que no produeix ni goma, ni cotó, ni coure, ni carbó” (Pirelli, 
1946: 128). 
En aquest ambient es constituïren la fàbrica de la Rambla, la del Portal, la de Mar, 
la del carrer de l’Aigua, cal Marquès, la del carrer Sant Roc, cal Xoriguer o cal 
Ganeta. El 1881 Vilanova i la Geltrú ja disposava de partit judicial propi, d’una 
xarxa acceptable de carreteres, de dues empreses d’aigua potable, enllumenat de 
gas, l’Ateneu i l’Escola d’Arts i Oficis, la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, una 
Caixa d’Estalvis i el Banc de Vilanova ... Després vindria dues dècades de depressió 
–els anys tristos, en paraules d’Albert Virella–, fins l’entrada de segle amb l’Escola 
Superior d’Indústries i la Pirelli.   
El canvi de segle es presentava confús i poc engrescador, com bé havia explicitat un 
redactor del Diario de Villanueva y Geltrú a la primera plana del número del 1 de gener 
de 1901, que no estalviava de renegar del segle que deixaven: “Al siglo XIX: No 
comprendo como los españoles podamos despedirnos del siglo XIX más que  con 
una cencerrada, como viva protesta de lo funesto que nos ha sido”. 
Els redactors del periòdic conservador  La Defensa, en la seva edició del 5 de gener en 
feien una anàlisi més d´acord amb la seva posició filoreligiosa: “Gracias a Dios, 
acabamos de presenciar la desaparición del siglo XIX como un metéoro, y se ha 
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hundido en el abismo del tiempo. Ha desaparecido el siglo de las luces en medio de 
un silencio sepulcral, dejándonos en densas tinieblas. Siglo que se ha disipado como 
una nube tempestuosa de Mayo sin dejarnos otro recuerdo que los tristes efectos de 
una horrorosa tempestad”. 
La valoració del segle que tancaven era de fracàs malgrat els avenços que la ciutat 
havia fet. El to apocalíptic era present en tota valoració: “El siglo de las luces podria 
más bien llamarse siglo de las tinieblas, de la ignorancia y de la perdición, por haberse 
en el desviado la humanidad del verdadero camino que debe hacernos felices, 
conduciendonos a la patria del Cielo...”. 
Potser per atenuar o fer oblidar les precarietats que acompanyaven al segle que 
marxava, l´arribada de la nova centúria fou celebrada de manera esplèndida. La nit 
del 31 de desembre fou plena de gresca i sarau. El banquet oficial presidit per l´alcalde 
tingué lloc al Círculo Villanovés, actual seu del Foment Vilanoví. En aquell traspàs 
de segle l´ombra de la malaltia d´en Víctor Balaguer planava damunt dels vilanovins. 
Aquella nit la façana de l´Ajuntament i la de l´Escola d´Arts i Indústries de la Plaça 
de la Vila aparegueren iluminades. Aquesta darrera amb una inscripció  que deia: 
“¿Gloria al trabajo!. Esperanza en el progreso del siglo XX”. Hi hagueren focs 
d´artifici, concerts, actes oficials i litúrgics i molta gent pels carrers fins altes hores de 
la nit. 
Josep Carbonell i Rovirosa ho plasmava al seu diari: “La fiesta con que Villanueva 
ha solemnizado el principio del siglo, dejará indeleble recuerdo entre cuantos la 
presenciaron, siendo grandemente de elogiar en medio de todas las limosnas que se 
han repartido entre pobres, los cuales recordarán con satisfacción el primer día del 
presente siglo”. 
Afortunadament, les coses anirien agafant una deriva més positiva. 
Durant les negociacions amb l’empresa italiana Joan Braquer i Roger estava al 
davant de l’alcaldia. Era un propietari  de 33 anys de ideologia liberal regionalista 
que exerciria per  R.O. des del 1 de gener del 1900 fins el 31 de desembre del 1901 
(Puig Rovira, 1989: 41). 
A  Joan Braquer el substituiria  Emili Viñals i Roig, nomenat també per R.O. i que 
ocuparia l'alcaldia entre el 1 de gener de 1902 i el 3 d'octubre del 1903, coincidint 
amb l’aixecament i inauguració de la fàbrica italiana.  
En aquell moment era diputat a Corts pel districte de Vilanova i la Geltrú el liberal 
Joan Ferrer-Vidal i Soler, fill de l’industrial Josep Ferrer Vidal; a qui substituiria  
el regionalista Josep Bertran i Musitu, qui posteriorment tindria un paper destacat  
a Productos Pirelli, S.A. 
El 4 de setembre de 1901 es constituïa oficialment la societat  “Pirelli y Cía. Fábrica 
Española de Hilos y Cables Eléctricos” amb un capital inicial de 300.000 pessetes. 
Dos dies després arribaven a la ciutat els representants de Pirelli per inspeccionar 
els terrenys i formalitzar la compra. Com informava el Diario de Villanueva y Geltrú 
de l’endemà dia 7, a l’estació de tren els esperava l’alcalde Joan Braquer, 
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l’arquitecte Josep Font i altres personalitats Després de veure els terrenys es 
traslladaren a les oficines del Banc de Vilanova al carrer Sant Antoni  per la 
compra dels terrenys de  13.500 m2 propietat de l’entitat financera. L’escriptura de 
compra-venda es formalitzaria el 9 de setembre davant del notari Basora 
El Banc de Vilanova havia estat fundat el 1881 per Gumà i Ferran amb  un capital 
inicial de 500.000 pessetes i amb l’objectiu principal de donar  cobertura financera 
al projecte de l’empresa ferroviària. La institució seria absorbida pel Banco Urquijo 
Catalán el 1924. Actualment, aquell estatge prop del pont del Nin és ocupat per 
un restaurant.  
Pirelli constituïa la societat espanyola amb la raó Pirelli y Cia. Fabrica Española de 
Hilos y Cables Eléctricos amb un capital 300.000 pessetes. Només constaven dos 
socis: l’administrador de la Pirelli & C. Giovanni B. Pirelli i l’advocat de la societat 
milanesa Sig. Carlo Fratino. 
En sessió municipal de 26 de setembre  es tractaria la següent qüestió: “Se dio 
cuenta de una instancia de D. V. Valdani, apoderado de la sociedad Pirelli yCia 
en la que solicita la cesión de aquel trozo de camino que se halla incomunicado 
conocido por el forat lindante con los terrenos que dicha sociedad compró al Banco 
de Vilanova  sitos en la Rambla de la Paz y cuya cesión se pide con el carácter de 
gratuito sin cargas ni gravamenes de clase alguna.  Acordando el Ayuntamiento 
por unanimidad aceptar la mencionada cesión” (ACG-Actes municipals).  
El 19 de desembre de 1901 Pirelli obtenia el permís d’obres de l’Ajuntament. 
L’acta municipal d’aquell dia recull: “es concedeix el permís sense pagament de 
drets, excepte els de l’arquitecte municipal corresponents i el referent a la concessió 
de clavegueram” (ACG-Actes municipals).   
Els terrenys formaven part de la zona coneguda com La Ramusa, i en el seu 
perímetre, a part de l’Hort d’en Girabals,  s’hi trobaven algunes sínies envoltades 
de conreus, com les sínies del Marrugat.  
També cal esmentar la presència d’una ermita aixecada el segle XIX  sota 
l'advocació de la Mare de Deu de Montserrat, beneïda el 27 de juny del 1855 i 
promoguda per Mn. Antoni Marrugat i Ferran en senyal de prometença si ell i la 
seva família escapaven de l’epidèmia de còlera-morbo de 1854. Algunes fonts 
apunten que l’ermita fou desmuntada i reconstruïda a la zona de  Els Esbarjos, 
institució  cultural de la parròquia de Sant Antoni al nord de la ciutat.  
Algunes de les palmeres, arbres i matolls que es trobaven als terrenys de la  fàbrica 
serien cedits a l'Ajuntament per tal de replantar-los en parcs i passeigs públics. Així 
ho recollia l’acta municipal de 5 de setembre de 1901 (ACG): “El Presidente  dio 
cuenta de que el Ingeniero Sr. Valdani, representante de la sociedad italiana que 
ha de construir una fabrica de alambres  en los terrenos conocidos por Hort d´en 
Girabals, habrá regalado  al Ayuntamiento dos palmeras y varios arbustos 
procedentes de dicha finca  acordando la Corporación  en acta el agradecimiento 
por lo efectuado por dicho Sr. Valdani”. El diari local en la seva edició del 18 de 



  
50 

 

setembre informava que una de les palmeres havia estat traslladada al parc de la 
ciutat.  
L’aixecament de la fàbrica també ocasionaria problemes urbanístics com la 
impossibilitat d’allargament dels carrers de les Barques i el de Pere Jacas, aquest 
darrer casat amb la neboda de Mn. Marrugat. 
Posteriorment, trobem tota mena de contractes de compra venda entre particulars 
i la companyia italiana a mida que l’activitat s’anava expandint, i que afectaria 
especialment a les sínies del Marrugat. Del 16 d’agost de 1902 consta la permuta 
de terrenys entre Mª del Rosari Ricart i Marrugat, esposa d’Enric Santacana, i 
Pirelli i Cia. El  28 de novembre de 1913 el notari Basora registrava la venda a 
Pirelli per part d’Enric Santacana  i fills de la sínia Gran de Mar o Sínia de 
Montserrat  amb una superfície de  12.633 m2 per un valor de 80.000 pessetes. El 
21 d’abril de 1919 la mateixa propietat venia a favor de Productos Pirelli la resta 
de la Sínia Gran  de 9.885 m2 per 60.000 pessetes. La mateixa documentació 
(Arxiu Comarcal Garraf, Fons Joan Enric Roig Santacana) conté un document de 
promesa de venda  entre Enric Santacana Pérez i fills, i Ciro Bernardini en 
representació de Pirelli, per la Sínia Marrugat exclosa la capella. 
Els documents parlen que Antoni Güell i Brichfeus havia deixat  a la família 
Marrugat la Sínia Gran d´en Marrugat  o de la Mare de Deu de Montserrat. 
L´hereva d´en Ricart Marrugat era Maria del Rosari Ricart Marrugat, esposa 
d´Enric Santacana. Una part dels terrenys es vendrien per l’edificació inicial i 
després per una posterior ampliació. 
El Diari de Vilanova en la seva edició de 3 d’octubre de 1901 es felicitava de la nova 
iniciativa industrial en aquests termes: “los beneficios que ha de reportar a nuestra 
villa dotándola con una nueva indústria tan distinta de las que funcionan de tejidos, 
hilados y pintados, y que por lo mismo constituye un centro más de trabajo no 
ligado con las huelgas ni las contingencias de las crisi, que suelen sobrevenir a 
menudo a la industria algodonera”. 
Aquella edició del diari local anava encapçalada pel titular “La fábrica de 
conductores eléctricos en Villanueva”, i pretenia ser, en el mateix moment que 
s’iniciaven les obres, una primera carta de presentació perquè la població es fes càrrec 
del que seria el nou establiment i del que era Pirelli. Donava a conèixer la importància 
de la casa Pirelli  –que havia comprat 13.500 m2 a Vilanova–, indicant que a Milà 
ocupava més de 2.700 obrers i 200 empleats  amb una força motriu instal·lada de 
1.000 CV. També esmentava la sucursal de cables submarins de La Spezia i del 
vaixell Città di Milano especial per a la seva instal·lació.  
L’empresa “fabrica tota mena de conductors aïllats, des dels diàmetres més petits 
recoberts de  seda pels instruments de precisió fins els de major diàmetre amb 
protecció de plom i armadures de cintes de ferro pel transport d'energia a les més 
altes tensions”, segons s’havia pogut veure a l’Exposició de París amb un cable  
trifàsic treballant a 25.000 V. Es feia notar que a la nova fàbrica la transmissió de 
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la força a cada màquina es faria per conductors que anaven de la gran dinamo fins 
els motors elèctrics. D’aquesta manera es suprimien totes les transmissions 
d’embarrats de ferro, garantint la seguretat de les persones i eliminant les males 
olors d’olis i greixos. Es precisava que encara no es coneixia el nombre exacte de 
treballadors que la nova fàbrica ocuparia, però s’assegurava que no baixarien dels 
200. Finalment, anotava l’inconvenient manifest de que la ciutat no disposava de 
fàbrica d’energia elèctrica per alimentar la força necessària, estalviant la 
instal·lació de motors de vapor amb les calderes, etc.  
Lluny de la ciutat, a l’acta de l’assemblea general d’accionistes de Pirelli & C. de 23 
de març de 1902 celebrada a  Milà es parlava de crisi i mals resultats (ASIP. Doc 
550). S’informava que aviat estaria llesta la fàbrica vilanovina:  “Fra gli altri mezzi 
mira a questo fine la fabbrica succursale che stiamo costruendo in Villanueva y Geltrú 
a 50 chilometri circa al sud di Barcelona in riva al mare”. 
De l’anterior assemblea ja s’havia determinat que caldria fer front a un imminent 
increment de les tarifes duaneres espanyoles que gravarien els conductors elèctrics: 
“verificant i considerant útil de fundar, primer de tot, una fàbrica sucursal que 
permeti de mantenir i augmentar la clientela que ja tenim entre els consumidors 
d’aquest tipus de productes i que absorbeix aproximadament la meitat de les nostres 
exportacions”. D’acord a la proposta va autoritzar-se un increment del capital social: 
“L’atessa modificazione doganale si verificò in fine Luglio 1901”. 
Ells mateixos reconeixien que no havien perdut el temps, i a finals de desembre  l’obra 
de construcció anava endavant, creient que podrien iniciar l’activitat productiva a 
primers de juliol. De moment, la producció es limitaria a fils i cables aeris, tenint en 
compte que aquests productes constituïen “el nervi de la nostra exportació a Espanya. 
Crec que podem fer front a les necessitats financeres que aquesta creació exigirà sense 
recorre a una nova emissió d’accions”. 
Però, com es veia des de l’òptica de la Pirelli italiana aquell assentament a Vilanova i 
la Geltrú?. 
El 1992 l’aleshores dirigent de la Companyia italiana Leopoldo Pirelli declarava: 
“La decisión tomada por mi abuelo Giovan Battista Pirelli en el año 1902, de 
fundar en Vilanova i la Geltrú el primer establecimiento Pirelli fuera de Italia, fue 
por una parte un acto de fe en la potencialidad de la nueva industria, y por otra, 
en la capacidad del trabajo español y en el desarrollo de la economia industrial del 
país” (Reales, 1992: 6). Ell mateix, en una intervenció del 13 de gener de 1988 
davant de la Comissió d’Indústria del Senat italià havia indicat que l’esperit de 
Pirelli era: “tenir dimensions competitives a nivell mundial, això significava la 
internacionalització, ja que el mercat italià no tenia ni té la mida suficient per les 
expansiones necessàries, o que les empreses poguessin competir  amb altres grans 
grups internacionals”. I reblava, d’aquesta manera sorgiria la  fàbrica espanyola 
de cables nascuda el 1902 (ASIP). 
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El 1903 una publicació parlava de la “ultima recentissima manifestazione 
dell’attività della Ditta è la Società spagnola Pirelli y C (...) iniziando gli studi per 
l’erezione di un grande Stabilimento, la località scelta fu Villanueva y Geltru nella 
provincia di Catalogna a 40 km da Barcellona, sulla linea ferroviaria principale di 
Spagna” (DD.AA., 1903). 
En una nota informativa d’abril de 1922 dirigida a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, 
feien  esment de  la fàbrica de 1901 en  “una delle piú belle e industriose cittadine 
della riviera catalana, a 50 km. da Barcellona, su una delle piú importanti linee 
ferroviarie di Spagna” (ASIP. Doc 1322). 
Una publicació del mateix any indicava que l’augment de tarifes duaneres el 1901 
fou l’empenta decisiva per aixecar la fàbrica de Vilanova “una de les més belles i 
industrioses ciutats de la costa catalana, a 50 km de Barcelona, al costat d’una de les 
més importants línies ferroviàries espanyoles” (DD.AA., 1922: 59). 
Situada a la costa, la proximitat amb  Barcelona, i el ferrocarril, serien els atributs 
més reiterats. En aquest sentit, Bellavite accentuava que el primer establiment fora 
de Itàlia es va poder finançar  amb un increment de capital que passaria de 5,5 a 
6 milions de lires. (Bellavite, 2015: 44). Insistirem en aquest aspecte. 
 
 
3.6 El surge et ambula de la nova fàbrica   
 
La instal·lació de la fàbrica Pirelli fou –com s’havia indicat en el consell 
d’administració– extremadament accelerada. Recordem que l’agost de 1901 encara 
es valorava el possible indret a escollir, la societat es constituïa aquell mateix mes, i el 
desembre es disposava  del permís d’obres. Tot indica, però, que la construcció 
s’iniciaria sense el corresponent permís municipal, d’acord a la notícia presentada pel 
diari local  La Defensa  en la seva edició de 14 de setembre de 1901, on s’informava  
que la setmana següent s’iniciaria la construcció de  la “fàbrica Pirelli y Cia de Milà” 
[sic] per part dels contractistes Srs. Martí Hermanos. El ferro per aixecar les 
estructures metàl·liques de la fàbrica fou subministrat  per la barcelonina Torras 
Herrería y Construcciones, S.A.  de Joan Torras i Guardiola.    
D’acord a les informacions publicades pel Diario de Villanueva y Geltrú de 24 de 
desembre de 1901 les obres aixecaven gran expectació entre la població, no en va 
ocupaven 115 treballadors i setmanalment es repartien 5.000 ptes. en jornals. 
Malgrat tot, patiren algunes interrupcions causades per diverses vagues generals 
que trencaren el ritme dels treballs, i en les quals hagué de intervenir el propi 
alcalde per evitar més demores.  
El 8 de març de 1902 s’instal·lava la dinamo de grans dimensions i un pes de més 
de deu tones que faria funcionar la fàbrica. El mateix diari local de 27 de maig de 
1902 comunicava que el dia abans havia finalitzat la construcció de l’esvelta 
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xemeneia de maó que amb els seus 49 metres era en aquells moments una de les 
més altes de Catalunya. Per a celebrar-ho es dispararen alguns morterets, amb 
banda de música,  i a la part més alta s’hi va fer onejar la bandera italiana.  
La construcció i la instal·lació de màquines també es faria en un temps sorprenent. 
La primavera de 1902 començava la instal·lació de la maquinària i el juliol la fàbrica 
estava enllestida, començant a produir a l’agost els primers  conductors elèctrics aïllats 
amb components tèxtils  i goma. 
Anotaven que l’edifici s’hauria construït d’acord als més moderns criteris de 
l’arquitectura industrial, aplicant-se “les més recents millores que la ciència de la 
construcció ha introduït, en ordre a condicions higièniques i mesures de seguretat” 
(ASIP. Doc 1322).  La superfície era de 13.000 m2, 4.000 dels quals edificats. Hi 
hauria un edifici central per producció d’energia i oficina annexa de reparació (900 
m2), edifici model shed per la fabricació de conductors (2.000 m2) i magatzems, 
serveis, laboratoris ...( 1.100 m2).   
La nova fàbrica presentaria innovacions notables en relació a les instal·lacions 
industrials habituals: “La planta es construeix seguint els criteris més moderns de 
l’arquitectura industrial” (DD.AA., 1903). 
El programa previst era començar amb l’elaboració de conductors aïllats amb tèxtil 
i goma, i més tard  cables en plom i armats. Un document de 1903 indicava que la 
planta ocuparia 200 operaris amb una força matriu a vapor  de 300 HP. 
Mitjançant alternadors trifàsics la força  era transformada en energia elèctrica i 
distribuïda a la resta de la fàbrica. Es disposaria d’una instal·lació de gas pobre 
amb motors de gas de reserva (DD.AA., 1903). 
Com hem avançat, l’activitat productiva s’iniciaria parcialment els mesos de juliol 
i agost de 1902, quan la construcció encara no era enllestida del tot. En aquell 
moment es treballaria en una superfície de 1.000 m2, amb una potència de 160 CV 
–un any després ja serien 300 CV– i ocupant 50 treballadors.  
L’establiment es donaria per finalitzat definitivament el febrer de 1903. 
D’acord a la mateixa font, la despesa total de la instal·lació resultaria inferior al 
preventiu 1.100.000 L. El 31 de desembre de 1902 les despeses valorades eren de  
812.000 L, i un any després arribaven  a les 909.574,23 L  (ASIP. Doc 596). Els sis 
treballadors més qualificats de la plantilla eren italians traslladats de la planta de Milà 
que supervisarien temporalment la posada en funcionament.  
Inicialment, els preus de venda dels productes fabricats a Vilanova serien 
lleugerament inferiors als produïts a Milà, amb voluntat de  combatre la forta 
competència. Es fixava que la sucursal vilanovina només podria vendre a Espanya a 
clients majoristes i a l’empresa pública, i sempre a través dels representants. La venda 
directa únicament seria permesa en casos  excepcionals i informant ràpidament al 
representant. Des de Itàlia hi havia  interès en presentar la filial com a societat 
autònoma davant l’administració espanyola. La Pirelli de Milà substituiria així els 
fluxos d’exportació de productes acabats al mercat espanyol, que significaven uns 
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guanys importants, amb aprovisionaments industrials de semielaborats, maquinària, 
equips i matèries primeres. El primer any s’emeteren 587 factures dirigides a  114 
clients per un valor de 843.000 L. 
 
  
3.7 La inauguració   
 
Els directius de Pirelli fixaren el 11 de setembre de 1902 com a data de inauguració 
de la nova fàbrica. Cinc dies abans enviarien les corresponents invitacions a les 
autoritats, industrials i responsables de les institucions locals: “Acabados los trabajos 
de construcción e instalación de la primera parte de nuestra fábrica, su 
funcionamiento regular empezará el próximo jueves día 11. Quedaríamos muy 
reconocidos si Vd. se dignara honrar con su presencia la modestísima ceremonia de 
inauguración que tendrá lugar en dicho día a las cinco de la tarde. Pirelli y Cía. 
Fábrica Española de Hilos y Cables Eléctricos. Vilanova, 6 setembre 1902” (APVG-
ACG). 
Per les anotacions enviades a la seu central  italiana sabem que es convidaren prop 
de setanta persones. Per l’organització de l’acte comptaren amb la corresponent 
autorització de l’autoritat militar, segons establia la legislació establerta. Així ho feia 
constar la nota de la Comandancia Militar de Villanueva y Geltrú signada per 
Trinidad Casquete el mateix dia de la inauguració: “(...) tengo el gusto de 
manifestarles quedan desde luego autorizados para celebrar hoy a las 5 de la tarde la 
apertura de esa Fabrica esperando que en su celebración se atengan al bando del 
Excmo. Sr. Capitán General de 17 Febrero último” (APVG-ACG). 
D’entre les notes  en resposta a la invitació ressaltem l’adreçada per Joan Ferrer-Vidal 
i Soler, diputat  a Corts pel districte de Vilanova i la Geltrú, redactada en aquests 
termes: “Sr. Gerente de la Sociedad Pirelli y Cia. Muy Sr. mio: agradecer vivamente 
la invitación. Dadas las recientes y repetidas pruebas de ingratitud de la mayor parte 
de las personas de Villanueva más conspicuas, algunas de las cuales asistiran a la 
ceremonia a la que hubiere asistido con el mayor gusto yo a mi vez, ruego me 
dispensen i que invitais como presidente del Museo, estoy ahora de vacaciones 
actuando el vicepresidente Benach  y como tal no puedo asistir, y ya no me considero 
diputado por esta villa para mi tan ingrata como me fué querida. Juan Ferrer Vidal” 
(APVG-ACG). Ignorem les raons que justificarien aquell profund ressentiment. Joan 
Ferrer-Vidal havia estat diputat a Corts primer pel districte de Berga i després ho 
seria en dues ocasions pel de Vilanova i la Geltrú. A les darreres eleccions del 19 de 
maig de 1901 Ferrer-Vidal, en representació del Partit Liberal, s’havia imposat amb 
4.207 vots al candidat dels republicans federals Joan Lladó, que havia obtingut 1.111 
vots. 
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També s’excusaren del Diario de Barcelona comunicant que no hi aniria cap redactor a 
conseqüència de la molta feina derivada “de la presente huelga y los proximos festejos 
de la Merced”. A la nota hi adjuntaven el bitllet de primera classe de ferrocarril que 
els havia enviat l’empresa per facilitar-los el desplaçament (APVG-ACG). Per ultimar 
els detalls de l’acte, l’empresa va redactar una “Orden de servicio” sense data amb 
l’agenda prevista (APVG-ACG). 
Es marcava que a les quatre de la tarda estaria tot llest per la inauguració. S’aturarien 
els treballs d’obra i s’avisaria als contractistes  Antoni Martí Miró i altres, perquè els 
seus obrers abandonèssin la fàbrica. A dos quarts de cinc tots els empleats ocuparien 
el seu respectiu lloc: el Sr. Comas a la porta del magatzem d’entrada per verificar les 
cartes de invitació, els Srs. Bossi, Valdani, Boselli, Bailo, etc.  al magatzem per rebre 
els convidats; el Sr. Garriga al magatzem de sortida am el reboster Sr. Pince, el Sr. 
Haase amb la resta d’empleats  a la sala de màquines per evitar l’entrada dels obrers, 
als que es permetria d’estar entre la central i el gran taller. Acabats els discursos 
protocol·laris i donada la senyal convinguda amb el xiulet  tots els obrers anirien a les 
seves respectives màquines. El Sr. Haase al  taller de reparacions; al gran taller hi 
serien A. Piazza, Borghero, Carbonell i els empleats Srs. Beretta i Barni. 
Acabada la visita a la planta, amb un nou senyal de xiulet els obrers deixarian la 
fàbrica i els demés passarien al bufet. La nota era  signada a mà per A. Piazza, Haase, 
Ruspantini, Borghero, Carbonell, Francesc Sirvent Candido González,  C. Bosselli, 
Comas, G. Garriga i Jacint Tendero. 
El gerent de la Companyia italiana G.B. Pirelli enviaria una nota a Piazza, datada el 
10 de setembre, on li feia saber que l’enginyer Vittorio Valdani actuaria en 
representació seva  “(...) sintiendo deber, contra de mis deseos, renunciar presenciar 
inauguración fabrica Villanueva, ruego sirvase (no) representarme rogando ingeniero 
Valdani ser interprete de mis sentimientos cerca de los que amablemente quisieran 
aceptar nuestra invitación” (APVG-ACG).     
En relació als detalls de l’acte protocol·lari  del 11 de setembre tenim dues fonts de 
l’època, la premsa local i la carta que el dirigent local Francesco Piazza enviaria 
l’endemà al gerent de la companyia  Giovanni B. Pirelli donant tota mena 
d’explicacions. G.B. Pirelli no va poder ser a l’acte de inauguració per una suposada 
indisposició. Setmanes després es faria una mena de segona inauguració amb la seva 
presència. 
La carta escrita en italià de F. Piazza al Ing. Pirelli anava signada el 12 de setembre 
(ASIP. Doc. 562). Li comunicava que l’acte de inauguració havia acabat el dia 
anterior a la tarda quan el telègraf ja era tancat. Li adjuntava el text de salutació i 
felicitació dels assistents. El telegrama de Piazza anava adreçat  al Commendator 
Pirelli-Milano: “La cerimònia d’inauguració (acabada després de tancar l’oficina de 
telègrafs) va ser un èxit. Els convidats unànimement li van enviar directament 
salutacions i felicitacions. Stop. Ens disposem a agrair-los personalment cada 
intervenció” (APVG-ACG). 
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Seguint amb la carta manuscrita, el directiu no s’estava de precisar tota mena de 
detalls. El servei de bufet fred servit des de Barcelona fou ordinato e ricco senza spreco, 
ordenat i bo sense sobrar. L’espai on es va fer l’acte estava guarnit amb molta planta 
verda [subministrada per la floristeria de Ricardo Font], fet que no amagava el seu  
caràcter industrial. Els convidats de Barcelona [en tren] arribaren a dos quarts de 
cinc de la tarda, i una hora més tard ja hi era tothom: 42 presents, 10 excusats i 10-
12 absents. En començar entraren a la sala de la central elèctrica amb la màquina 
aturada i on Valdani llegí el telegrama de G.B. Pirelli, al que seguí un discurs de 
circumstàncies “coi necessari salamelecchi a tutti”, per acabar passant la paraula al 
Sr. Giuliani, qui donaria les ordres per posar la màquina en funcionament. Després 
es va fer  un tomb complet per les instal·lacions, anant al laboratori per veure 
diferents mostres de cable recollits pels delegats comercials Colli, Bailo i Bossi. A un 
quart de set s’entrava al bufet on es feren els parlaments. 
Piazza indicava a la seva carta que Francesc Gumà “un notabile de Vilanova” va 
cloure l’acte llegint el telegrama que després li enviaren a Pirelli. A dos quarts de vuit 
tot havia acabat  i només quedaven els convidats de Barcelona  que marxarien en el 
tren de dos quarts de deu del vespre. Per això pensaren en anar a menjar una cosa 
senzilla al cafè de l’Estació, benissimo riuscita, molt reeixit. 
I encara un comentari sorprenent: “En general, vam tenir protestes de servei. Molta 
abundància de paraules i brindis que fins i tot semblaven sincers (...) I això també, si 
Déu vol, està fet”. Unes apreciacions finals que no deixen indiferents. 
El directiu traslladava al gerent que, naturalment, tothom s’havia interessat per la 
seva persona i li advertia: “crec bé de prevenir-lo que serà impossible que pugui 
esquivar una rebuda al Círculo,  –ricevimento al circolo–, del que ja parlaven com a cosa 
feta”. Per tant, era clar que hi hauria una mena de segona inauguració als salons del 
Círculo Villanovés, per la qual ja s’estaven  imprimint les targetes de visita.  
Finalment, Piazza es centrava en l’activitat industrial i li comunicava E stamane si 
ripreses regolarmente il lavoro –aquest matí s’ha reprès la feina amb normalitat–, i 
recordava que en pocs dies provarien el procés d’estanyat i d’aquesta manera 
estalviarien el perill de quedar-se sense coure estanyat. A la postdata de la carta, 
Piazza esmentava que allò  que va impressionar més als assistents fou la il·luminació 
elèctrica “que va resultar d’un efecte esplèndid”. 
Aquesta fou, en definitiva, la versió que de la inauguració arribaria a G.B. Pirelli. 
Veiem ara del com se’n feia ressò el Diario de Villanueva y Geltrú en la seva edició de 
13 de setembre de 1902. Informava que a les cinc de la tarda havien estat rebuts 
pels enginyers Cesar Giuliani i Vittorio Valdani que en serien els amfitrions 
principals. Es feia lectura del telegrama del gerent G.B. Pirelli “dando gracias mil 
al municipio villanovés por haber facilitado con su desprendimiento, cultura y 
amor a su pueblo, la instalación de la fábrica”. Vittorio Valdani tingué paraules de 
reconeixement  per l’anterior alcalde Joan Braquer, i especialment per l’arquitecte 
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Font i Gumà “por haber sabido tan bellamente hermanar el arte con las exigencias 
propias de la industria”. El cronista s’esplaiava en assegurar que la fàbrica dels Sr. 
Pirelli i Cia estava a l’alçada de les millors d'Europa, tant per la perfecció de la seva 
maquinària com per la qualitat del material de construcció que s'havia utilitzat. I 
lloava l’important  servei que els esmentats senyors havien prestat a Catalunya i 
molt especialment a la població.  
En el moment culminant de  la inauguració es posaren en funcionament dues 
màquines de vapor italianes tipus Corliss model Sulzer de doble expansió, 
muntades en tàndem, amb una potència de 300 CV, i que posaven en moviment 
dues dinamos de corrent polifàsica amb un potencial de 120 V, des d’on es 
distribuïa la força als motors independents de les màquines de la fàbrica. El diari 
local detallava les set sales de treball que havien estat visitades: la de dinamos i 
òrgans de transmissió, la de les calderes alimentades de carbó que treballaven a 
una pressió de 12 atmosferes i  una temperatura de 300 ºC, la del  gasòmetre per 
proveir la xarxa de calefacció, la sala de torns, taller mecànic i serralleria, la de 
recobriment dels cables, la sala més gran dedicada a la metal·lúrgia on 
s’elaboraven els conductors, i la sala d´impregnació pel recobriment dels cables 
amb una mescla aïllant formada de diversos components i resines naturals. 
Van poder contemplar una exposició de mostres de cable, una d’elles presentada 
a l’Exposició de París corresponent a un cable que va suportar 32.000 V “sin 
experimentar desperfecto alguno”. 
L’aperitiu fou servit pel reconegut reboster de Barcelona  Sr. Pince  en un saló ple 
de plantes i flors. En el capítol de parlaments, “al descorcharse el champagne el Sr. 
Gumá pronunció un elocuente brindis ensalzando la industria y el progreso”. 
També va recordar els vincles de unió amb Itàlia. A iniciativa de Miguel Vilà, 
administrador de la duana local i president del Círculo Villanovés,  es va demanar 
als directius que fessin arribar un telegrama a G.B. Pirelli expressant l’entusiasme, 
la gratitud i el sentir per la seva absència. 
Entre els presents destacaven Gregori Ferrer Ferret, vicecònsol de Itàlia, el jutge 
municipal suplent Artur Ferret, l’administrador de la duana Miquel Vilà, Mn. P. 
Cercós com a director dels Escolapis, el cap de l’oficina de telèfons i el cap de 
l’estació del ferrocarril, Joan Fabré en nom de la Biblioteca-Museu Balaguer, Joan 
Torrents en representació de l’Ateneu, l’arquitecte Josep Font i Gumà, una 
representació del Banc de Vilanova i diversos industrials de la ciutat com Manuel 
Marquès, Cristòfol Llopis, Francesc Ricart, Pere Pi, Francesc Milà Batlle o Feliu 
Roig. També hi eren altres particulars de renom com Antoni Alegret, Josep Pollés, 
l’anterior alcalde Joan Braquer o Josep Ricart Marrugat. El diari apuntava les 
absències de l’alcalde de la ciutat  Emili Viñals, i la del diputat a Corts  Joan Ferrer-
Vidal i Soler: “No nos pudimos explicar como en una fiesta tan simpática, no 
asistió ninguna representación del Ayuntamiento toda vez que hemos de suponer 
que fué invitado, y en este caso, no podemos creer que dejara de asistir. 
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Seguramente habrá sido una mala inteligencia de la que no son responsables ni los 
señores Pirelli ni el Ayuntamiento”. Segons el mateix mitjà Emili Viñals es trobava 
fora de la ciutat per un assumpte oficial i no tornaria fins el dia 13. 
El 16 de setembre es rebia un telegrama de Giovanni B. Pirelli dirigit a Francesc 
Gumà que era transcrit aquell mateix dia pel diari local: “Sr. D. Francisco Gumá 
Ferrán. Doyle las más expresivas gracias por su cariñoso telegrama, rogándole las 
transmita a las autoridades y corporaciones de esa que tan cortesmente se unieron 
a Vs. en esta noble manifestación. Ingeniero Pirelli”. El telegrama de Pirelli a 
Gumà evidenciava fins a quin punt aquest darrer havia estat peça fonamental 
d’aquell projecte i del seu èxit. Gumà no tenia cap càrrec polític ni institucional, i 
únicament formava part del consell del Banc de Vilanova que ell havia fundat, 
càrrec que ocuparia fins la seva mort el 1912, després que els òrgans directius de 
la institució bancària no haguessin acceptat la seva dimissió en determinat 
moment.   
Malgrat tot, el telegrama reconeixia implícitament el seus mèrits en el procés i la 
culminació de l’entesa entre Pirelli i la ciutat. Era, probablement, quelcom més 
que un notabile local. 
A la mateixa edició del dia 16 el mitjà de comunicació local informava que a 
Mataró també s’havien fet ressò de la inauguració de la Pirelli vilanovina: “El Diario 
de Mataró y la comarca lamenta aquel acontecimiento, diciendo que tan importante 
industria debía haberse instalado en aquella población. Las quejas contra aquella 
municipalidad nos saben de perlas y demuestran una vez más  cuán acertados 
anduvieron todos cuantos pusieron especial interés en facilitar la instalación de la 
expresada industria”. 
Una de les persones que aquell dia excusaren la seva presència fou l’enginyer 
industrial  C. Bonet Duran, acusant recepció de la invitació i d’un xec al seu nom. 
Entenem que el xec era a compte de la feina realitzada per aquest tècnic de Barcelona  
especialitzat en patents de invenció i registre de marques de fàbrica a Espanya i a 
l’estranger. De ben segur que el seu treball tindria a veure amb el traspàs de llicències 
i marques entre els productes fabricats a Itàlia i els que s’elaborarien a la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú (APVG-ACG). 
Per finalitzar amb l’acte de inauguració, aportem dues visions més de la premsa de 
l’època com son La Publicidad i El Liberal. El primer, amb una especial atenció pels 
aspectes tècnics de la fàbrica, i el segon, destil·lant una innegable càrrega política. El 
mitjà La Publicidad en la seva edició del 13 de setembre de 1902 ho expressava així: 
“La bella e industriosa Villanueva y Geltrú, se halla de enhorabuena; no solamente 
por contar con una nueva fabricación, hasta el presente no implantada en España, 
sino porque los obreros de tan importante población contarán de hoy en adelante 
con más medios de vida, pues a más industria más demanda de brazos e inteligencia 
(...)”. I afegia:  “Los invitados vieron funcionar las máquinas, celebrando la destreza 
de los operarios de ambos sexos (...) En la actualidad trabajan 180 obreros entre 
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hombres y mujeres. Las instalaciones se hallan colocadas de tal manera que es 
materialmente imposible que ocurran desgracias”. 
Aleshores, la fàbrica ocupava  4.000 m2 amb una possible ampliació de 1.000 m2 
addicionals. En relació a les instal·lacions tècniques no s’estalviaven detalls:  “(...) de 
dos calderas de la fábrica italiana Franco Tosi, tipo Morrison, con planchas 
onduladas, las cuales desarrollan una fuerza de 350 caballos efectivos a una presión 
de once atmósferas con vapor subscalentado hasta 280 grados centígrados (...) 
Instalación completa de economizar para utilizar el calor del humo antes de su 
entrada a la chimenea”. Una xemeneia, precisaven, de 50 metres d’alçada. D’altra 
banda, indicaven la presència de dos motors de vapor de la casa Franco Tosi a doble 
expansió, un tipus Rider i un altre tipus Wolf, amb una força de 300 cavalls efectius. 
Els condensadors absorbents tenien una capacitat de  2.000 litres d’aigua per minut. 
També afegien l’existència de dos alternadors elèctrics trifàsics tipus Brown Boberi 
que transformaven l’energia dels motors en energia elèctrica a la tensió de 200 volts 
y 50 períodes. Es parlava del quadre de distribució elèctrica per donar corrent als 
motors de la fàbrica, eliminant així els arbres de transmissió i les corretges “tan 
peligrosas”. Pels treballs nocturns o en cap de setmana funcionava un motor a gas de 
10 CV. El taller de la fabricació de fils –entenem la part metal·lúrgica–  disposava 
d’una superfície de 1.500 m2 tipus shed o dent de serra.    
També remarcava les instal·lacions del laboratori o “gabinete eléctrico” amb grans 
dipòsits d’aigua per fer les proves elèctriques, amb tots els instruments i aparells més 
moderns per mesurar la capacitat, la resistència, l’aïllament o la conductibilitat [sic] 
dels fils i cables fabricats. El mitjà recordava la presència de persones de la colònia 
italiana com  Moliaverri, Soler o Bailo. I, finalment, “los obreros también 
participaron de la fiesta abonándoseles jornal doble”. 
Per la seva part El Liberal del 12 de setembre informava sota el titular “Fiesta 
industrial”: “(...) El ingeniero Sr. Baldani [sic], desde la plataforma dispuesta al pie 
del cuadro de distribución de corriente, pronunció algunas frases concisas como el 
enunciado de un teorema, claras y precisas como una demostración matemática, y 
llenas de fe en el porvenir de la nueva industria, y de cariño para el país en que se ha 
instalado, para el personal que ha de dirigirla, para los constructores y, sobre todo, 
para los obreros villanoveses” 
Després de la intervenció de l’enginyer director de la fàbrica Cesare Giuliani, es 
posaren en funcionament els motors: “(...) y entró a la vida una nueva industria 
española. Española, por voluntad expresa de sus instaladores, italianos, que en 
español correctísimo hicieron los honores a sus invitados y con la enseña de la patria 
española decoraron para la fiesta los locales de la fábrica, y española, en fín, porque 
en España ha nacido, aquí tiene mercado seguro su producción, y españoles son los 
obreros que la realizan”. Crida l’atenció que en poc més de quatre línies el redactor 
insistís set vegades en la identitat espanyola de la nova empresa.  
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Com s’ha dit, l’acte inaugural de l’11 de setembre no comptà amb la presència del 
gerent de la Companyia italiana G.B. Pirelli. Tal com s’havia observat durant l’acte 
protocol·lari, no trigaria a fer-se un bis inaugural amb la presència del fundador. 
Aquesta celebració tindria lloc el 29 de setembre de 1902 en forma de banquet 
d’homenatge al màxim dirigent de Pirelli. El lloc triat fou el local del Círculo 
Villanovés, entitat constituïda el 1853 per la burgesia comercial i terratinent de la 
ciutat. Una entitat que estava en franca decadència i que no trigaria en desaparèixer. 
Això succeí el 1907 i el seu magnífic estatge de la plaça de les Cols seria ocupat per 
la delegació local del Fomento del Trabajo.  
Una nota manuscrita  signada per A. Alegret del Círculo Villanovés adreçada al 
directiu Carlo Boselli ens indica que l’empresa havia demanat a l’entitat vilanovina 
ajuda i orientació sobre les persones que calia convidar (APVG-ACG). La nota anava 
encapçalada per la llegenda  “Amigo Sr. Boselli: con mucho gusto le remito la nota 
por V. pedida”, i seguia la relació de persones suggerides: “Emilio Viñals Roig,  
alcalde; Francisco Ferrer Ferret, director [de l’Escola] Artes e Industrias; José 
Rovirosa, secretario Ayuntamiento; Miquel Vila, president Círculo; Trinidad 
Casquete, Comandante Militar; German Brandeis,  Coronel Numancia; Joaquin 
Basora,  notario; Pedro Pi, Emilio Guasch, Francisco Gumá Ferran, Francisco Font 
Gumá, José Font Gumá, Juan Oliva, Segismundo Badia, Octavio Galceran, Juan 
Pollés, Francesc Ricart, José Ricart, Juan Ricart Pollés, Francisco Miró, Francisco 
Milá Batlle, Alejandro de Cabanyes, Juan Braquer, Pelegrin Ballester”. 
Sobre el desenvolupament de l’homenatge seguim la crònica que en va fer el Diario 
de Villanueva y Geltrú corresponent al 1 d’octubre de 1902 encapçalada pel titular 
“Obsequio al Sr. Pirelli”. Ho feia en aquests termes:  “El banquete que en honor del 
Sr. Pirelli se celebró en los salones del Círculo Villanovés resultó una fiesta 
hermosísima que correspondió a la que dias pasados tuvo lugar en la fábrica Pirelli y 
C. con motivo de su inauguración. Estaban representadas en dicho banquete las 
principales personalidades de la villa, deseosas de tributar al Sr. Pirelli y distinguido 
personal de la fábrica que le acompañaba, un tributo cariñoso de justa 
correspondencia”. Entre els convidats destacats s’esmentaven les persones següents:  
Sr. Pirelli i personal de la fàbrica, l’alcalde Emili Viñals, el primer tinent Francesc 
Ferrer Ferret, Francesc Gumà, el comandant militar Trinidad Casquete, Germán 
Brandeis, Miquel Vilà, Francesc Milà Batlle, Francesc Font, Josep Font, Antoni 
Alegret, Pere Pi, Josep Rovirosa, Joan Braquer, Francesc Ricart Marrugat, Joan 
Pollès, Alexandre de Cabanyes, Josep Ricart, Octavi Galceran, Joaquim Basora, 
Abelard Soler, Joan Ricart, Segismundo Badia, o Francesc Miró.  
S’inicià el brindis a càrrec de Miquel Vilà en  nom del Círculo Villanovés, donant les 
gràcies a G.B. Pirelli “y deseando llegara a construir un cable que diera la vuelta al 
mundo”. Seguiria l’alcalde Emili Viñals recordant els propòsits per treure la vila del 
seu tradicional aïllament  i fent esforços per aconseguir noves indústries com Pirelli. 
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En aquest sentit elogià el paper de Francesc Gumà que havia dut el ferrocarril a la 
ciutat vint anys abans, i gràcies a això ara tenien Pirelli. Es referí a Joan Braquer com 
un dels protagonistes que més va fer per aconseguir la vinguda de Pirelli. Brindà pel 
rei de Itàlia, pel d’Espanya, per la prosperitat de Pirelli, pels que contribuïren a fer-
ho possible i per Vilanova. També hi hagueren les paraules de Ferrer Ferret enaltint 
les glòries de la indústria i repartint elogis pels directius italians Giuliani, Valdani, 
Piazza i Boselli. Pirelli agraí les mostres d’afecte “muy satisfecho de haber tenido la 
fortuna de escoger a Villanueva por las simpatías, amistad y ayuda del Ayuntamiento 
y autoridades y de toda la población en general, deseando de veras que los negocios 
se desarrollen de manera que con el tiempo pueda la fábrica recien instalada en esta 
villa, llegar a la misma altura que la de Milán”. Es donaria per satisfet de poder 
fabricar un cable “que enlazara los corazones de todos los que le quieren en 
Villanueva, seguro de que esto le proporcionaría trabajo para un siglo”. També 
repartí agraïments a l’alcalde, a Ferrer Ferret, Ajuntament, autoritats, president del 
Círculo Villanovés, al Sr. Gumà “a cuya izquierda estaba sentado con verdadero 
orgullo”, al Sr. Font i al mestre paleta Sr. Martí, als qui desitjava trucar ben aviat per 
noves construccions. Acabaria brindant per Espanya, Catalunya i Vilanova. Gumà 
agraí el record que tingueren per l’empresa del ferrocarril i afegí “desde el primer 
instante en que se suscitó la idea de la instalación de la fábrica Pirelli, cundió la noticia 
acaso llevada por los mismos cables que fabrica, haciendo que nuestra villa siempre 
atenta a su bien y su prosperidad, hiciera todo lo posible para que se instalara aquí”. 
Gumà brindaria per la casa Pirelli i per Vilanova. Al seu torn, el militar Casquete 
brindaria pels reis d’Espanya, Itàlia i la casa Pirelli. Braquer atribuí als seus amics, i 
especialment a Gumà, l’èxit per aconseguir portar la fàbrica a Vilanova. 
Una versió ben diferent de l’acte es la que oferia el mitjà El Mensajero, aleshores lligat 
al  Centre Republicà Federal, en el seu número de 5 d’octubre 1902. No parlava dels 
detalls de l’esdeveniment, sinó de les seves  conseqüències. Era una lectura àcida i 
carregada de ironia: “En las diferentes tertulias donde se congregan para cambiar 
impresiones y chismografías las personas cultas de Villanueva, se habló mucho del 
banquete que tuvo lugar en el Círculo Villanovés en honor del activo ingeniero señor 
Pirelli”. I afegia: “Comentóse en tono semi-jocoso la ausencia en dicho banquete del 
Diputado [referint-se al diputat a Corts Joan Ferrer-Vidal i Soler]; siendo también 
objeto de seria discusión los discursos allí pronunciados por el señor Alcalde, primer 
teniente y señores Vilá y Casquete”. I per si no n’hi havia prou: “Según nos cuentan, 
la nota más sentida de dicho acto fué el lloriqueo de un villanovés monumental; la más 
cómica, los abrazos iscarióticos de don Pancho; y la más bufa, los retortijones que a 
causa de un hartazgo de caracoles a la patarrallada, sintió en el preciso momento de 
los brindis, un conocido cerero, tocayo del Ministerio de la Gobernación (...) El 
Director del Diario de Villanueva y Geltrú no estaba, porque le sudan mucho los pies y a 
veces está irresistible. Notas: D. Pancho, tenía dos puestos en la mesa”.  
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No hi calen més comentaris. Això sí: “Entre los comensales reinó la más sublime 
cordialidad: el menú fue suculento y los postres variados. La carta fué impresa en el 
establecimiento tipográfico del señor Oliva. Los cubiertos se pagaron  a tanto por 
barba”. 
Finalment, ens fem ressò del tractament donat per la revista especialitzada La Energia 
Eléctrica en la seva edició de 25 d’octubre de 1902. En el moment de la visita del 
cronista la fàbrica encara no s’havia inaugurat. Es posava l’accent en que caldria 
importar el fil de coure. En aquell moment ja es donava per acabat el taller de 
conductors aeris amb una superfície de 1.500 m2 on els fils de coure prims i gruixuts 
eren acolorits, vernissats, recoberts de seda o cotó, estanyats, enrotllats, bobinats ... 
Els fils estanyats: “son sometidos a las máquinas cableadoras Taping  y envueltos 
en gutapercha, y a las Disch, que los recubren de goma; seguidamente entran en 
las calderas de vulcanización y desecación”. 
D’altra banda, la secció de cables amb embolcall de plom tot just s’havia iniciat. 
Contràriament, les oficines, els magatzems i la sala de la força motriu estaven a 
punt. En aquella darrera dependència s’hi trobava la central elèctrica amb dos 
motors de vapor de 200 i 70 cavalls respectivament “que actuan por medio de 
correas, dos alternadores trifásicos Brown Boveri & Compañia; hay dos calderas 
de 150 caballos a 11 atmosferas, dos recalentadores de vapor y cuatro grupos de 
economizadores con sus limpiadores automáticos”. També hi havia el taller de 
reparacions i una instal·lació de gas pobre per calefacció  que accionaria un petit 
motor accessori. La distribució d’energia es realitzaria amb petits electro-motors 
aplicats a les mateixes màquines, amb la corresponent supressió de les 
transmissions ordinàries. 
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4. Les primeres passes  
  
De l’operativa inicial de la Pirelli y Cª Fabrica Española de Hilos y Cables 
Eléctricos des del primer moment d’arribar al país fins el començament de les 
activitats productives: compra dels terrenys, obres de construcció de la fàbrica, 
adquisició de maquinària i cost de la resta d’equipaments, primeres operacions 
comercials …; en donen detall els llibres comptables de la companyia.  
Les dades que segueixen corresponen al primer Llibre Diari i el primer Llibre de 
Inventaris de Pirelli y Cª que s’iniciaven el setembre de 1902. 
El Llibre Diari s’encetava el 1 de setembre de 1902 i anava signat pel jutge suplent 
Artur Ferret i una altra signatura inintel·ligible. Totes les entrades estaven 
registrades a triple columna amb el seu valor  en lires italianes, francs francesos i 
pessetes espanyoles. Cal tenir en compte que en molts moments dels segles XIX i 
XX el franc francès fou considerat una moneda de referència i de reserva 
internacional. 
El primer apunt comptable corresponia a l’inventari inicial d’actius de la 
companyia: “Activo perteneciente a la Sociedad regular colectiva mercantil Pirelli 
y Cª Fabrica Española de hilos y cables eléctricos, domiciliada en Villanueva y 
Geltrú, constituida según escritura autorizada en 4 de Septiembre de 1901, por D. 
Antonio Costa y Fábraga, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona con residencia 
en aquella ciudad, formada y constituida por el término de seis años y cuatro meses 
y con un capital de trescientas mil pesetas, por los Sres. Com. D. Juan Bautista 
Pirelli y Riva, Ingeniero Industrial y D. Carlos Fratino y Ponzano, industrial”. 
El valor dels actius en el balanç a 1 de setembre de 1902 pujava a 1.230.400,59 
ptes., segons el següent repartiment:  
 
 
Terrenys 40.588,95 
Edificis 254.489,44 
Motors i màquines 383.070,59 
Eines de desgast ordinari 34.650,01 
Eines de desgast extraordinari 21.363,31 
Mobiliari 11.554,70 
Materials diversos 27.073,36 
Gèneres a magatzem 61.539,57 
Escriptori i impresos 2.189,85 
Caixa 1.946,53 
Dipòsits de garanties 2.994,47 
Patents 2.630,00 
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Deutors diversos 1.500,00 
Constitució de la societat 7.745,77 
Anticipacions de passivitat (assegurança incendis) 1.742,35 
Despeses de direcció, vigilància i altres de instal·lació 75.321,69 
Compte d'entregues de quotes socials 300.000,00 

 
 
A la part dels passius hi constaven els següents apunts comptables: 
 
Capital social  300.000,00 
Creditors diversos  17.582,05 
Proveïdors  12.568,23 
Comptecorrentistes 315,00 
Pirelli & C.  Milán 899.935,31 

 
   
Les existències de magatzem a començament de l’exercici pujaven a  un total de 
61.539,57 ptes.: combustibles i il·luminació (926,65), lubrificants (2.088,00), 
productes químics (1.250,45), fil de coure (29.469,95), productes de goma i 
engomats (12.963,39), filats i teixits (11.807,44), productes diversos (2.613,44) i 
ingredients (420,25). 
Al capítol de caixa apareixien diverses quantitats retirades del Banc de Vilanova 
en concepte de pagaments: a Hijos de José Vidal y Ribas de Barcelona (oli de lli, 
quitrà …), a Casanovas y Freixas de Barcelona (carbó de Cardiff), a Bartolomé 
Mirapeix de Barcelona (corretges), a Vicente Ferrer y Cª de Barcelona (goma, laca 
…). 
Els primers apunts comptables de setembre i octubre de 1902 donaven notícia 
d’algunes operacions il·lustratives del moment: despeses pagades al maquinista 
Haase; bitllet de tren pels obrers Rizzardi i Dones fins a Ventimiglia [operaris 
vinguts de Milà per formar els treballadors autòctons]; pagaments a Sr. Valdani 
per trasllats a Barcelona; pagaments de jornals setmanals;  a Juan Pince de 
Barcelona pel lunch (580 ptes.), a B. Trillas de Vilanova pel banquet (230 ptes.),  a 
Ricardo Font de Vilanova per plantes i flors per la inauguració (190 ptes.), nota 
d’abonament a Friese & Würtz per filats amb falta de pes; per instruments  elèctrics 
de Pirelli y Cª de Milà; per legalització de poders de Valdani per acció contra 
Algorta (fabricants de cables); per advocat Josep Pollés Oliver per juntes amb 
Valdani i Basora per la compra de la travessia i sol·licitud a l’Ajuntament; diverses 
quantitats retirades del Banc de Vilanova;  notari Basora per impost de drets reals 
a Registre propietat per permuta dels terrenys propietat de Santacana;  compra de 
fil de coure a Märkhische; muntatge de la maquinària Tosi (viatge dels muntadors 
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Vilanova-Madrid-Legnano), retribucions obrers Beretta i Barni, càrrec de caixa 
per reemborsament a les seves famílies de Milà; despeses de viatge de Valdani i F. 
Piazza; pagament al  Instituto Geográfico Estadístico per comprovació de peses; 
nota de càrrec del sou del Sr. Valdani i gratificació per la seva estada a Vilanova 
des d’agost de 1901 a setembre de 1902  (5.200 ptes.); operaris Sesia i Corbella 
rebuts per Piazza a Barcelona; entrega a Borghero per compte d’A. Piazza. 
 
En el tancament de l’exercici a 31 de desembre de 1902 es comptabilitzava un 
consum de  matèries primeres  per un total de 96.020,22 ptes. I d’acord al 
repartiment següent (en cost i % sobre el global):  
 
Combustibles i il·luminació 7.927,17 8,2 
Lubrificants 2.045,10 2,1 
Productes diversos 2.167,94 2,3 
Productes de goma i engomats 21.253,51 22,1 
Filats i teixits 10.862,41 11,3 
Fil de coure 51.764,09 53,9 
       

El balanç a 31 de desembre de 1902 cobria conceptes per un total de 1.559.091,98 
ptes.: 
 
Compte entregues quotes socials 300.000,00 
Terrenys 40.780,95 
Edificis 296.784,33 
Motors i màquines 404.025,86 
Eines de desgast ordinari 42.747,86 
Eines de desgast extraordinari 30.824,38 
Mobiliari 20.936,15 
Constitució de la societat 7.745,77 
Patents 3.081,00 
Gèneres en viatge 45.418,49 
Materials diversos d’exercici 29.073,07 
Clients tipus C 53.164,16 
Clients tipus B 34.798,61 
Residus primeres matèries 80.881,86 
Gèneres elaborats i en elaboració 25.000,75 
Rendes i despeses 133.820,81 
Escriptori i impresos 3.251,45 
Anticipacions de passivitat 580,79 
Caixa 3.181,22 
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Dipòsits de garantia 2.994,47 
 
 
El detall de les compres realitzades en aquells primers mesos d’activitat ens il·lustra 
de les despeses d’aprovisionament de tota mena d’articles i de materials, fossin de 
caràcter estructural per completar les instal·lacions o bé consumibles pel procés de 
producció.  
A títol d’anècdota la xemeneia va tenir un cost de 11.770,30 ptes., corresponents 
a les obres del paleta Martí, els graons de ferro realitzats a la serralleria de Pere 
Galtés i el parallamps subministrat per la Sociedad Noble. 
D’altra banda destacava la subscripció a diversos diaris i revistes del moment, entre 
les que destacaven: Elektrotechnische Zeitschrift de Berlin, The Electrician de Londres, 
L’Industrie Eléctrique de París o el Diario de Villanueva y Geltrú. 
La informació que segueix correspon als apunts comptables d’adquisició entre 
setembre de 1902 i gener de 1903. 
 
 
 
Compres a proveïdors de Vilanova i la Geltrú: 
A. Suñé, vitrines; Abril Virgili, draps: Acueducto Príncipe Alfonso i Acueducto 
Villanovés, consum d’aigua; Andreu Xicola, tiretes i corretja; Antoni Juncosa, 
transport de planxes; Barquet, transports en general; Biscamps, rellotge; Dolors 
Rovira, tasses; Domingo Solanas, peces de bronze; Escofet, eines i ferreteria; 
Esplugas, fotografies; Eusebi Alimbau, banquillos, cajitas; Feliu Juncosa, contracte de 
pintura; Fidel Tubau, persianes; Font y Cia, cola; Francesc Comas de Vilanova, 
accessoris de màquines; Francesc Mallafré, objectes d’escriptori, vidres; Francesc 
Miró de Vilanova, portes i vidrieres; Francisco Milà i Batlle, peces de ferro fos per 
a màquines; Imprenta El Diario; Isidre Folch, estores i persianes; Jaume Montagut, 
mobles; Jaume Pujol, lustrina per llibres; Jaume Roura, pedra i picapedrer; Joan 
Oliva Milà, impresos; Joan Roig, colors i ingredients; Joan Sagalés, matalàs per 
infermeria; Joan Soler y Cia, fusta; Joaquim Basora, notari; Joaquim Escofet, 
estufes i accessoris; Josep Roset, peces de ferro, politges i cargols sens fi i muntatges 
elèctrics; Josep Milà, material elèctric; Josep Pi i Solà de Vilanova, eines; Magí 
Planas, excavació de  pou; Magí Soler, sabó; Metge Alegret; Pau Bellmunt de 
Vilanova, pintures; Pau Pallejà, timbres i tinta; Pere Galtés, serralleria i treballs 
ferro, Pere Garcia, carbó vegetal; Posada Villanovesa, per manutenció dels 
muntadors del gas pobre (de l’empresa Gaspar Brunet); Ricart y Cia, consum de 
gas i tubs de plom; Soler y Cia, llenya; Tallers Tomàs, tub de xemeneia; Vda. e 
hijos de M. Soler, sabó. 
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Compres a proveïdors forasters:   
Agustin Caze y Cª, fil de coure electrolític; Antonio Oriol de Barcelona, cilindrar 
cotó; Armengol Serrarols, carbó italià; Braulio Arqués, fleix de ferro; Burés i 
Salvadó, cotó pentinat; Cañellas y Cia, cintes de cotó; Colomer de Vilafranca, 
recipients; Dalmau Oliveres, estany; despeses per anuncis a El Diluvio; despeses 
advocat Jaume Carner per assumpte Junyent; enginyer Bonet-Duran de 
Barcelona, patents; Enrique Weber de Barcelona, antracita i carbó de Cardiff; 
Esteban Bachs, paper d’embalatge; Navarro y Capo, fil de coure, goma, despatxar 
“alambre Fissmer” i fil de Cu de la Märkische; Fil de Cu de Rheinisch Westfalische 
Kupferwerke; Franco Tosi de Legnano, peces de recanvi de màquines, motors; 
Gaspar Brunet de Barcelona, caldera de vulcanitzar; Hijo de Miguel Mateu de 
Barcelona, barres de ferro; Hijos de José Vidal y Ribas de Barcelona, cerecina; 
Ignasi Borràs i fills de Manresa , filats de cotó; Jaume Forn, bàscules; Joan B. Borés 
de Barcelona, carbó de Cardiff; José Bonet de Tarragona, biguetes; Klein y Cia, 
amiant; Martí Hermanos, treballs diversos d’obra; Massó Font, carbó de Cardiff; 
Paluzie, mapes; Pirelli & C de Milano, planxa de goma i tubs goma; Pujol 
Hermanos, pedra de Montjuic; Ramon Sarsanedas de Barcelona, cotó cilindrat; 
Ricard Forga de Barcelona, tubs de llautó; Richardson frères, tubs i maneguets; 
Schaeffler & Budemberg de Milano, motors i màquines; Schuchardt & Schütte de 
Colònia, motors i màquines; Sociedad AEG de Barcelona, 25 curt-circuits; 
Sociedad Anglo-Española de Barcelona, carrets de tracció i galvanòmetre; 
Verdaguer y Cª de Barcelona, obres de water closet; Vicente Ferrer y Cia, cerecina; 
Viuda e hijos de Jaime Martí, treballs d'obra, transmissió, economitzador, 
vulcanització i caldera. 

 
Per la seva part, el Llibre de Inventaris de la societat Pirelli y Cª que s’iniciava el 
setembre de 1902 –també signat pel jutge municipal suplent Arturo Ferret– donava 
compte dels bens patrimonials i del seu valor: 
 
Terrenys 40.588,90 
Banc de Vilanova  a 9 setembre 1901 per 11.900 m2 43.000,00 
Deducció per elements pre-existents -9.000,00 
Despeses d'escriptura (notari Basora) 2.200,00 
Pagat a l'Ajuntament el 2 juliol 1902 per 455,71 m2 725,00 
Despeses d'escriptura i peritatge 239,50 
Pagat a Sr. Santacana per 1.022,70 m2 3.474,00 
Venda de 158,60 m2 dels terrenys de Sr. Santacana  -474,00 
Despeses escriptura Notari  (pagades parcialment) 144,90 
Acueducto Villanovés per transport canonada aigua 279,50 
Construcció edificis 254.489,44 
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Murs perimetrals i altres construccions 9.831,05 
Central elèctrica 73.576,14 
Sala shed per fabricació de 1.500 m2 89.479,83 
Magatzems 38.820,08 
Laboratori elèctric 18.496,31 
Serveis 2.117,00 
Clavegueram 7.680,00 
Porta d'entrada  3.205,43 
Pou d'aigua i treballs corresponents 1.265,00 
Cobert 1.018,60 
Honoraris arquitecte Josep Font i Gumà 9.000,00 
Motors i màquines 383.170,59 
Xemeneia 11.770,30 
Generadors de vapor 74.016,82 
Motor principal i dinamo 95.037,12 
Xarxa elèctrica 29.622,46 
Transmissions en obres i politges 9.888,69 
Màquines del taller de reparacions 12.984,29 
Màquines de producció 140.808,75 
Canonades en obra 9.042,25 
Eines de desgast ordinari 34.650,01 
Eines de desgast extraordinari 21.517,81 
Mobiliari 11.554,70 
Total dels bens patrimonials 745.971,45 

  
 
Equipaments tècnics 
Un cop feta la relació de les partides patrimonials, el Llibre de Inventaris 
corresponent a 1902 ens aporta detall de quins eren els elements productius i 
equipaments auxiliars de que disposava la fàbrica de Pirelli y Cia. La llista era 
extensa i variada, però creiem interessant la seva reproducció. Els mitjans 
disponibles es distribuïen per àrees funcionals: sala de generadors de vapor, motors 
principals i dinamos, màquines de producció i laboratori elèctric.  
  
Generadors vapor: 
Quadre de distribució elèctric Brown-Boveri, dues calderes de vapor tipus 
Cornoalla Morrison horitzontals de 11 atm efectives de pressió, dos reescalfadors 
a 280ºC, quatre grups economitzadors amb 32 tubs verticals de fosa, calderes 
alimentades per dues bombes de vapor Duplex II de 3.000 litres. 
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Motors principals i dinamos: 
Una màquina motriu de vapor Tosi de dos cilindres Wolff amb condensació 
completa a pressió de 10 atm i força de 50 HP, una màquina motriu de vapor Tosi 
a vàlvules horitzontals i dos cilindres Wolff amb condensació completa a pressió de 
10 atm i força de 150 HP, un generador elèctric trifàsic de la casa Brown-Boveri a 
3 suports (200 volts) i a 42 A i força de 150 HP, un generador elèctric trifàsic de la 
mateixa casa de 50 HP i 200 V i 42 A, i un motor de gas pobre tipus Escuder de 
força 6-7 HP. 
Es preciosava que les corretges estaven protegides per unes baranes, els 
condensadors de les motrius recobertes de coure i els fonaments executats per fer 
accessibles les canonades i les mateixes màquines en totes les seves parts. 
 
Màquines de producció: 
Dues màquines dobles verticals per cablejar flexibles, quatre bancades cadascuna 
amb 16 trenes de 16 fusos (Körting ) amb motor AEG de 3 HP, un banc de trenes 
Körting de 12 a 24 fusos, un banc de trenes Körting de 16 a 26 fusos, un banc de 
trenes Körting de 16 a 20 fusos, dues trenes grans aïllades Rittershaus & Blecher 
de 24 trenes cadascuna, un banc de 4 trenes de 24 fusos cadascuna Rittershaus & 
Blecher, un banc de fosa amb 2 trenes Demuth a 20 fusos cadascuna, dues 
màquines a Castillo Rheinshagen Bamueu, una màquina Demuth per espiral de 
seda, bobinadors Demuth i Stein per fusos de filar, una màquina Macchi tipus 
Süffert de 6 posicions per 3 espirals, dues màquines Demuth de 6 posicions per 
espirals, una màquina Stein de 12 posicions per dos espirals, dues màquines Laping 
a dos capçals per espirals 
Tres màquines verticals Demuth per cablejar fil a  60 carrets, dues màquines 
Demuth per grans espirals, una màquina Stein de 10 posicions per a  cànem, dues 
màquines Stein de 20 posicions per a cotó, dipòsits diversos de llautó per albayalde 
(blanc de plom o blanquet), dos tines per rentar troques, cavallets enrotlladors 
Milà, pedestals de fosa Milà, dues estanyadores per fil de coure, una cablejadora 
horitzontal Weiss a 6 bobines, una cablejadora Barraclough a 12 bobines, una 
màquina Laping per espiral a 4 caps, una màquina Disch a dos caps completa, una 
estufa de ferro vertical per assecar goma, un torn de fosa per tallar cintes de goma, 
un assecador de fils en obra, un dipòsit de ferro Saavedra per bany de parafina, 
cinc dipòsits de ferro amb serpentí de coure  sobre cavallet de ferro per vernissat, 
màquines i aparells mesuradors Budenberg ... 
S’hi afegien els detalls de les transmissions i diferents dotacions de carrets i bobines 
de ferro o fusta. 
 
Laboratori o  gabinet elèctric: 



  
70 

 

 Piles Leclanché, una balança, una balança de precisió en vitrina, un galvanòmetre 
G.O., un galvanòmetre d’Arsonval, un condensador, un doble pont Thomson, 
claus de inversió, claus de curtcircuit, commutadors, brúixoles, reòstats de precisió, 
aparells de prova de circuits, mordasses de bronze, parell de  resistències, rellotge 
compta-segons, placa d’ebonita per commutador, parafina, làmpades, timbres, sal 
amoníac ...  
 
Els primers clients 
Seguint els llibres de comptabilitat hem pogut veure quins foren els primers i 
principals proveïdors de Pirelli y Cia. De la mateixa manera podem veure quins 
foren els primers clients que en els darrers mesos de 1902 adquiriren els productes 
de la filial italiana a Vilanova i la Geltrú. El detall de les factures, però, no 
proporciona informació en relació a si els productes subministrats eren fabricats a 
la planta vilanovina o bé eren importats de la seu milanesa. En qualsevol cas, eren 
les primeres vendes gestionades des del nou establiment. Fins el 31 de desembre de 
1902 els clients de Pirelli que formalitzaren les primeres comandes de conductors 
i cables elèctrics –el detall facturat precisava fils i/o cables– foren els següents, 
seguint l’ordre de registre de factures: Sociedad General Española de Electricidad 
(AEG) de Barcelona, Riley y Cª de Madrid, Sociedad Anglo-Española de 
Barcelona, Casals, Ricart y Cª de Barcelona, Viuda de Ochandarena de Madrid, 
Luis de Lama Martinez de Barcelona, Bernabé Mayor de Madrid, Huici y Múgica 
de Pamplona, Guerin y Comas de Barcelona, José Roset de Vilanova i la Geltrú, 
Falcó, Peña y Cª de Madrid, Azpiazu Capilla y Cª de Madrid i José Elias de 
València. En els primers mesos de 1903 s’hi afegirien altres clients com: Planas, 
Flaquer y Cª de Girona que compraren fil per dinamo, Pedro Vilafranca de 
Barcelona, Trino Esplá Visconti d’Alacant, Soler y Balcells de Barcelona, Nicolás 
Palacios de Madrid, La Electricista Salmantina de Salamanca, la Compañia de 
Alumbrado de Carpio de Tajo, la Compañia Eléctrica de Urumea de San 
Sebastian, Juan Ferrer-Vidal S. en C. de Vilanova i la Geltrú, S. Mateu de 
Valencia, Javier Garcia de Zaragoza, Bunge & Schilling de València, La Sevillana, 
La Energia Eléctrica de Granada, José Milà  de Vilanova o Emilio Vicente de 
Valladolid. 
Indicar que el primer client de Vilanova i la Geltrú fou Josep Roset, que a 
diferència de la resta no adquirí cables elèctrics sinó “ferros, metalls i bronzes”; 
probablement materials de rebuig destinats a la seva foneria o pel taller de 
manyeria. Després vindria  la fàbrica te teixits de cotó de Joan Ferrer-Vidal que 
adquirí cable flexible, i l’empresa de material elèctric de Josep Milà que compraria 
fil per a timbres. Tant Josep Roset com Josep Milà havien estat proveïdors de 
materials durant la construcció de la fàbrica. 
D’acord al Llibre de Diari el detall de les primeres factures a clients fins el 31 de 
desembre de 1902 foren les següents:  
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n. fact Data Client Lloc Valor (Ptes) 

1 25/11/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 4.813,60 

2 25/11/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 4.200,80 

3 25/11/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 146,05 

4 01/12/1902 Riley y Cª Madrid 1.845,10 

5 01/12/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 1.988,15 

6 03/12/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 5.137,55 

7 04/12/1902 Sociedad Anglo-Española Barcelona 2.051,90 

8 05/12/1902 Riley y Cª Madrid 1.224,90 

9 05/12/1902 Riley y Cª Madrid 639,60 

10 10/12/1902 Riley y Cª Madrid 7.380,65 

11 13/12/1902 Casals, Ricart y Cª Barcelona 1.138,80 

12 16/12/1902 Viuda de Ochandarena Madrid 2.123,85 

13 16/12/1902 Viuda de Ochandarena Madrid 683,35 

14 17/12/1902 Luis de Lama Martinez Barcelona 3.575,05 

15 18/12/1902 Bernabé Mayor Madrid 1.799,90 

16 19/12/1902 Huici y Múgica Pamplona 674,55 

17 20/12/1902 Guerin y Comas Barcelona 5.201,60 

18 23/12/1902 Sociedad General Española de Electricidad (AEG) Barcelona 5.384,45 

19 26/12/1902 Sociedad Anglo-Española Barcelona 787,65 

20 26/12/1902 Riley y Cª Madrid 4.291,80 

21 29/12/1902 José Roset Vilanova  127,75 

22 29/12/1902 Falcó, Peña y Cª Madrid 657,85 

23 29/12/1902 Guerin y Comas Barcelona 2.338,25 

24 31/12/1902 Luis de Lama Martinez Barcelona 2.861,20 

25 31/12/1902 Azpiazu Capilla y Cª Madrid 1.766,95 

26 31/12/1902 Viuda de Ochandarena Madrid 1.549,45 

27 31/12/1902 José Elias València 927,90 
  
 
Cal esmentar que en data 10 de desembre de 1902 es va emetre un primer 
abonament a favor de la Sociedad General Española de Electricidad (AEG) de  
Barcelona per un import de 90,05 ptes. a compte d’unes errades en les factures nº 
1, 2 i 5. 
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A partir d’aquí, fem un breu esbós de qui eren alguns d’aquells primers clients de 
la fàbrica vilanovina. La Sociedad General Española de Electricidad fou una de les 
primeres companyies productora i distribuïdora d’electricitat constituïda el 1881 a 
Barcelona per Tomàs Dalmau i Narcís Xifra sota el nom de Sociedad Española de 
Electricidad. Una de les primeres realitzacions elèctriques fou la realitzada el 1882 
a Vilanova i la Geltrú amb motiu de les festes de inauguració del ferrocarril. El 
1894 passaria a formar part d’AEG.  Aquell mateix any l’empresa alemanya 
promouria la creació de la Compañia Barcelonesa de Electricidad que acabaria 
adquirint els actius de la Sociedad Española de Electricidad en liquidació.   
Riley y Cia Ingenieros era una oficina tècnica que al tombar de segle venien cables, 
làmpades, maquinària elèctrica, turbines o màquines de vapor. Cap el 1904 
disposaven de tallers propis de construcció de turbines hidràuliques.  
La Sociedad Anglo-Española de Electricidad, S.A. (AEESA) arribava a Barcelona 
el 1882 de la mà de l'enginyer anglès George Saint Noble. S’havia constituït a 
Londres com a Anglo-Spanish Brush Electric Light and Power Company, i el 1887 
s’ocuparia de la instal·lació de l’enllumenat elèctric de la fàbrica tèxtil vilanovina 
Samà, Bresca y Cía (Alayo, 2007: 69). Era una empresa establerta al carrer Pelai i 
dedicada a l’electricitat industrial i rebria un gran impuls amb la celebració de 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Fabricaven dinamos, làmpades o piles 
elèctriques. Fou la primera empresa elèctrica amb participació estrangera. El 1899 
el seu fundador seria el promotor de les primeres proves de radio o telegrafia sense 
fils a Catalunya a l’Escola d’Enginyers de Barcelona (Cabana, 1992: 202).  
En relació a la madrilenya Viuda de Ochandarena cal dir que el 1886 existia elm 
magatzem de material elèctric Mayor y Ochandarena. Sucesores de Gil Machón. 
Posteriorment, el negoci es presentaria com a Viuda de Ochandarena. Sobrina  de 
Gil Machón establerta al carrer  Esparteros de Madrid.  
Bernadé Mayor era la raó del negoci d’aparells i material d’enllumenat elèctric –
segons la publicitat de l’època: telèfons, timbres i parallamps–, establerta també al 
carrer Esparteros de Madrid.  
Huici, Múgica y Cía s’havia creat el 16 de juny de 1902 a Pamplona i era una 
empresa dedicada a la compra i venda de màquines, aparells i útils elèctrics i 
màquines agrícoles. Els socis eren Daniel Múgica Gortari i el navarrès Serapio 
Huici. El 1908 es constituiria també a Pamplona la raó Múgica, Arellano y Cía 
fundada a partir dels actius de la primera.    
La barcelonina Guerin y Comas S. en C. dedicada a la distribució de material 
elèctric havia estat creada el 1890 per Pere Guerin i Mario Comas. Segons 
informava la revista La Energia Eléctrica del 25 de desembre de 1913, Guerin y 
Comas també es dedicaven a la fabricació d’aïlladors de porcellana i actuaven com 
agents comercials de l’empresa Trefileries y Lamenoirs du Havre, a més de ser els 
venedors en exclusiva de cristalleria de Bohèmia.  El 1895 Guerin havia conegut a 
Giovanni B. Pirelli. A partir del primer moment s’establirien estretes aliances entre 
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Guerin i l’empresa italiana, fins l’extrem que el 1980 Pirelli controlaria el 100% 
del capital de la primera, que es convertiria en el seu primer distribuïdor. El 1987 
Guerin passaria a formar part del grup distribuïdor Sonepar. 
Falcó, Hermida y Peña (F.H.P.) es presentaven el 1900 com a “Ingenieros 
constructores de material eléctrico” amb establiment al carrer Alcalá de Madrid. 
Segons la publicitat de l’època es dedicaven a dissenyar i dirigir instal·lacions 
elèctriques de tota mena, fossin centrals o maquinària elèctrica. Segons 
anunciaven, als seus magatzems disposaven d’un gran assortiment de cables 
elèctrics nus i aïllats. Eren representants a la península de la Compagnie de 
l’Industrie Électrique. 
El vilanoví Josep Roset era un conegut industrial propietari d’una foneria de ferro 
i un taller de manyeria i construcció de maquinària. Des de 1893 els germans Roset 
Salvany regentaven la foneria que havia aixecat el seu pare. El 1902 la foneria a la 
rambla de la Pau funcionava com Roset Hermanos. A partir de 1902 Josep Roset 
apareixia a la matrícula industrial com a titular del taller de manyeria i construcció 
de maquinària al carrer Llibertat.  
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5. Impacte i influència 
 
Quan el setembre de 1902 s’inaugurava la fàbrica de Pirelli a Vilanova i la Geltrú, 
ningú podia imaginar el grau de desenvolupament i el gruix de història que 
acumularia en el futur. El propi fundador feia curt quan a l’acte del Círculo 
Villanovés projectava feina per a cent anys. I, sobretot, ningú podia intuir la capacitat 
de influència social i econòmica que exerciria durant tot el segle XX. 
Sigui pel volum de treballadors i treballadores que en formarien part –més que en 
cap altra empresa de la ciutat–, sigui per les relacions creuades de paternalisme i 
lleialtat, per la simbiosi amb l’entorn, el pas dels anys donaria lloc a un concepte que 
integrava bona part de la filosofia d’aquell impacte i les seves  interaccions: el 
pirellisme. Des del primer moment  les condicions i avantatges laborals que 
proporcionava l’empresa italiana es desmarcaven molt de les que fins aleshores havia 
concedit la indústria cotonera. 
El pirellisme no fou exclusiu de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú. Era una marca, 
una mentalitat i un sentiment d'identitat importat de la matriu italiana. 
Segurament, les semblances històriques, polítiques, socials o culturals entre els 
països en facilitaven les correspondències. L’estreta vinculació entre empresa i 
treballador reunia complicitats que transcendien l’estricte vida laboral. Tot plegat 
ha alimentat divisòries ben peculiars. Una àmplia part de la població amb 
vinculacions familiars o professionals amb l’empresa italiana en reconeix les virtuts 
i avantatges. L’altra part n’amplifica el caràcter dominant o alienador de la 
companyia. En altres èpoques, pocs en restaven indiferents. L'anecdotari popular 
assegurava que els ciutadans de Vilanova i la Geltrú es dividien en dos grups ben 
diferenciats: els que treballaven a la Pirelli, i aquells a qui els  agradaria de  
treballar-hi. 
Per entendre l’essència d’aquestes influències internes i externes caldria remuntar-
se a la fase inicial, al moment zero en que s’iniciava aquella aventura que 
agermanaria els noms de Pirelli i Vilanova i la Geltrú.  
Fem un repàs d’aquelles fites que convertiren Pirelli en una empresa diferent  des 
del primer moment. Quan el 1901 la Companyia italiana prenia la decisió de 
instal·lar-se a Vilanova i la Geltrú era el primer cop s’establia fora de Itàlia, on hi 
tenia dues fàbriques. Aquell pas la convertia –després de trenta anys de la seva 
fundació– en una empresa transnacional i multinacional. Per Pirelli, Vilanova i la 
Geltrú  fou el primer graó per a convertir-se en la marca multinacional que ha 
esdevingut amb el temps. 
D’altra banda, mirat des de la part vilanovina, l’establiment d’una empresa 
estrangera resultava un fet insòlit. Els fins aleshores setanta anys de indústria 
s’havien caracteritzat per empreses de capital local  encapçalades per gestors i 
accionistes del país. Aquella fàbrica de cables elèctrics no s’aixecava a partir de 
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capitals comercials repatriats de les colònies ultramarines, especialment de Cuba, 
i els seus fundadors no eren reconeguts americanos. 
En un altre ordre de coses, Pirelli suposà una injecció d’esperança davant  la crisi. 
Després de la pèrdua dels mercats colonials protegits el comerç i la indústria tèxtil 
en particular patiren una regressió important. La situació afeblí la capacitat de 
compra del mercat interior, tenint en compte que l’Estat espanyol era el mercat 
més important on es dirigien les manufactures de cotó. 
En aquell moment d’atur i precarietat de les classes treballadores, l’opció d’una 
nova fàbrica necessitada de mà d’obra directa i indirecta suposaria un refugi i una  
injecció de moral. 
D’altra banda, i lligat al punt anterior, aquella nova indústria implicava un exercici 
de diversificació industrial que també aixecaria moltes expectatives. Com hem 
avançat, alguns veus s’havien alçat contra la realitat de dependre en excés de la 
indústria tèxtil, i més concretament del filats i teixits de cotó, considerant-la massa 
vulnerable a variables externes com l’adquisició de la matèria primera o la 
inestabilitat dels mercats. 
Més enllà d’aquestes consideracions, un dels caràcters més determinants de 
l’arribada de Pirelli fou la singularitat de les relacions laborals, comparades amb 
les tradicionals del sector tèxtil. Aquell fet específic, lluny d’esvair-se s’aniria 
consolidant amb el temps. Les especials condicions sòcio-laborals afavoriren, 
malgrat excepcions,  les relacions d’entesa entre empresa i treballadors. Altres 
factors ajudaven a  conciliar interessos, com l´espai geogràfic. Es tracta d’una 
empresa de grans dimensions que va arrelar i conviure en un territori 
demogràficament modest i molt desvinculat d´altres realitats industrials. Certament, 
la mobilitat laboral actual no té res a veure amb la d’altres èpoques. Així, doncs, Pirelli 
va exercir un innegable ascendent sobre la realitat demogràfica i laboral de Vilanova 
i la Geltrú i la seva comarca. Això vol dir també un model de dependència 
econòmica, tant per les economies familiars, com per altres economies subsidiàries, 
industrials o de serveis. Mentre no han arribat les recents infraestructures 
comunicatives que han trencat amb l´endèmic aïllament de la comarca, ni la 
quantitat, ni la qualitat de l´oferta laboral de la indústria local era suficientment 
atractiva per motivar i importar mà d´ obra exterior. Tenim, doncs, que els fluxos de 
mobilitat laboral que generava Pirelli eren més aviat escassos o nuls. Tot plegat, ha 
contribuït a desenvolupar una realitat industrial isolada, de reminiscències 
endogàmiques. Aquest fet i la tradicional bondat de les condicions de treball i la 
intensitat de les relacions sòcio-laborals amb unes fortes dosi de paternalisme van 
contribuir a alimentar un destacat clima de serenitat. Un fenomen latent que ha 
persistit i que ha neutralitzat possibles efectes adversos derivats del caràcter 
multinacional de la companyia o la filiació estrangera de molts dels seus dirigents. 
Certament, Vilanova i la Gelrú quedava lluny, en altres èpoques molt lluny de 
Barcelona i de la seva perifèria industrial, amb unes més elevades cotes de 
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conflictivitat i reivindicació laboral. Hom sospita que Pirelli, a semblança d´altres 
empreses locals, ha mantingut unes interrelacions i un tracte propers als que serien 
propis d´una empresa familiar. La ciutat era petita i qui més qui menys es coneixia. 
Els treballadors, obrers i comandaments, coincidien a la feina , però també passejant 
pel carrer, a la botiga, al futbol o a l´escola dels fills. La convergència de tots aquests 
elements, que aïlladament resultarien innocus, donen la perspectiva suficient per 
interpretar el fenomen d´unes relacions laborals dòcils i, en general, poc conflictives. 
Hi ha poderoses excepcions que també analitzarem. L´historiador local Albert 
Virella també glossà l’atmosfera conciliadora de Pirelli en un article el 1977 al 
Setmanari de Vilanova i la Geltrú:: “val a dir que en aquesta empresa els conflictes han 
estat l´excepció de la norma, ja que la via de la negociació ha donat, gairebé sempre, 
resultats de bona avinença” (Virella, 1977b). 
En aquest sentit constatem  que Pirelli fou la primera empresa a Vilanova i la Geltrú, 
i durant molts anys la única, en regular les relacions laborals a través d´un conveni 
col·lectiu. 
Un altre factor determinant per entendre les interrelacions entre l’empresa i la 
ciutat –els treballadors– fou la singular concepció laboral que imposaria Pirelli a la 
seva arribada. Trencant les rutines existents, s’imposaren formes d’organització del 
treball amb criteris científics i determinades condicions laborals que milloraven la 
qualitat de vida dels treballadors en relació als estàndards de la indústria tèxtil. En 
aquest sentit aviat destacaren els horaris de treball o les mesures de seguretat i salut 
laboral. 
Com informava el mitjà Democràcia el 10 de setembre de 1927: “Pirelli, avançant-
se a les prescripcions legals que més tard haurien d'aplicar la resta d'empreses i 
enfront dels horaris esgotadors i el dur sistema de treball que  fins aleshores 
imperava a la indústria tèxtil, estableix una reducció de dues hores en la jornada 
de treball (...) Aquell fet condiciona que la resta de fabricants locals hagueren de 
modificar les seves condicions laborals  davant el risc de perdre molts i bons 
treballadors que hagueren passat a engruixir la nova filial italiana”.  
La indústria tèxtil  havia nascut i s’havia desenvolupat en un entorn molt tancat, 
refractària a la realitat industrial que es vivien en altres llocs d’Europa. Pirelli era 
una empresa italiana amb una trajectòria de prop de trenta anys, però el seu 
fundador l’havia creat a partir, com veurem, de les experiències observades en 
alguns dels països capdavanters del continent. Aquestes condicions contribuirien a 
dos fets essencials que trasbalsarien la societat local. El greuge comparatiu amb les 
fàbriques cotoneres aixecava els recels dels empresaris i, alhora, a mida que Pirelli 
s’aniria expandint aniria absorbint una part de mà d’obra especialitzada que fins 
aleshores havia tributat al sector tèxtil, o altres sectors, i que maldava per poder 
entrar a la casa italiana. 
Finalment, hi ha un altre element que converteix l’arribada de Pirelli en un altre 
paradigma singular a la Vilanova del moment. 
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Aquella nova fàbrica es dedicaria a la fabricació de fils i conductors elèctrics aïllats. 
Tenint en compte que l’electrificació encara s’estava desenvolupant de manera 
incipient en molts territoris del país,  aquella activitat podia considerar-se una 
tecnologia d’avantguarda. Una tecnologia que encara no havia assolit el seu punt 
de maduresa. Thomas Edisons havia inventat la bombeta elèctrica tot just el 1879, 
i Vilanova, com ja s’ha dit,  encara no disposava  de central elèctrica. L’Exposició 
Universal de Barcelona de 1888 suposaria una oportunitat de rellançament de la 
nova tecnologia.  Per tot això, en els anys immediats Pirelli acceleraria la seva 
diversificació productiva de manera sorprenent. Fils i conductors elèctrics, cables 
telegràfics i telefònics, cables subterranis per transport d’energia ...   
Alguns d’aquests aspectes marcarien definitivament la interacció entre la societat 
vilanovina i l’empresa italiana, com ara el model paternalista importat, 
extremadament garantista i protector que convertia el lloc de treball en una mena 
de vitalici, o una determinada  cultura de pacte i de pau social, que malgrat 
excepcions, ha estat la nota dominant. Òbviament, i com hem avançat, també cal 
valorar  les dimensions que va assolir l’empresa en un entorn relativament reduït i 
que, per tant, amplificava la seva capacitat de impacte i de influència, tant en 
termes absoluts com en termes relatius.  
Certament, no es tractava exclusivament de la garantia d´un lloc de treball sòlid i 
estable o de buscar refugi en el sí d´una multinacional, suposadament menys 
vulnerable a les adversitats i convulsions empresarials. Ja s´ha dit que les condicions 
laborals que oferí Pirelli des del primer moment milloraven amb avantatge el nivell 
d´oferta de les altres empreses. El pagament del treball nocturn, les pagues 
extraordinàries, les gratificacions per antiguitat, beques d´ajut familiar, economat 
laboral, habitatge social, mútua d´assegurances, local social, plusos i incentius variats 
i tot un seguit de mesures de protecció laboral que la convertiren en inevitable pol 
d´atracció.   
Pirelli visqué a Vilanova els moments de màxima activitat i ocupació durant els 
anys cinquanta i seixanta del segle XX, quan la dictadura franquista oferia un 
tímid oberturisme que, afegit a una favorable conjuntura internacional, 
permeteren un desenvolupament econòmic sostingut.  
D’aquelles èpoques s’han arrossegat molts dels tòpics que pretenien definir la singular 
relació de Pirelli i el seu entorn. El fet de treballar a Pirelli era una mena de doctrina, 
una etapa professional marcada per una colla de dogmes no escrits que en cap cas 
podien ignorar els condicionants d’una empresa molt paternalista, lleial al franquisme  
i que exercia un control sever sobre els mitjans de producció, també els treballadors. 
Aquesta actitud, però, no estava renyida amb una clara permissivitat que permetia 
treballar amb una pressió suportable. 
Els sous reduïts quedaven compensats per diverses mesures de protecció laboral i 
l’oportunitat, quan no facilitat, per poder exercir la pluriocupació. Allò tant nostrat 
d’ “anar a fer hores”. Situacions que alimentaven tòpics simpàtics com el d’anar el 
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matí a la Pirelli i a la tarda a treballar   
Fruit d’aquestes consideracions, molt arrelades a la societat vilanovina, es fomentà 
un suposat mecanisme pel qual, i per assegurar-se l’entrada a Pirelli, una part dels 
joves anaven a l’Escola Industrial a fer el peritatge, i altres feien comerç als 
Escolapis o en alguna acadèmia. La feina a Pirelli era assegurada, era la Casa Gran, 
on tothom hi cabia i tothom podia gaudir d’oportunitats. Era, en definitiva, una 
mena de vitalici per a tota la vida.  
Dels 70 treballadors inicials el 1902, es passaria a 530 el 1908 i a 1.500 el 1918. 
Són xifres, tant en termes absoluts com de creixement, del tot espectaculars en una 
ciutat de dimensions modestes. El 1900 la ciutat tenia 11.856 habitants, xifra que 
es mantindria pràcticament invariables fins el 1910; que arribaria a 13.720 
habitants el 1920 i que s’instal·laria sobre els 17.000 habitants entre la meitat de la 
dècada dels trenta i la dels quaranta. 
Després del creixement estabilitzat durant el període d’entreguerres mundials i la 
forçada contenció de la guerra d’Espanya i la consegüent postguerra, el nombre 
de treballadors tornaria a experimentar creixements notables entre 1950 i 1975, 
moment en que es passaria dels 1.700 a prop dels 2.300 treballadors. 
Si en relació al factor humà les xifres eren extraordinàries, no ho eren menys en altres 
aspectes. Si la potència instal·lada el 1902 era de 160 CV, el 1922 ja era de 1.600 
CV, i el 1958 de 4.500 CV. Els 1.000 m2 de superfície del moment inaugural  s’havien 
convertit en 55.000 m2 el 1922, i en 126.500 m2 el 1958, dels quals 93.200 m2 
ocupaven  activitat productiva (Bosquejo, 1958).   
Així, doncs, veiem que per diverses raons, quantitatives o qualitatives, Pirelli estava 
cridada a convertir-se, no únicament en la indústria més gran que mai ha tingut la 
ciutat, sinó també amb una institució amb una gran capacitat de influència en 
l’entorn sòcio-econòmic de la ciutat i de la comarca. 
Per aprofundir en alguns d’aquests aspectes conceptuals resulta molt il·lustratiu el 
reportatge que publicava el mitjà El Liberal el 5 de setembre de 1902, una setmana 
abans de la inauguració de la fàbrica de Pirelli i que dins l’apartat “Impresiones de 
viaje” el cronista Darío Pérez titulava “La cuestión obrera en Villanueva y Geltrú”. 
Després d’aquesta introducció: “Es interesante el estudio del problema social en esta 
hospitalaria y noble población. Sus cientos de obreros dedicados al arte textil –más 
de 2.000– y en las fábricas de tubos, papel, alambres eléctricos, etc, forman un 
contingente digno de atención singular”, el periodista informava de  la visita que 
havia fet a la fàbrica de Mar de Ferrer Vidal, potser la primera industria cotonera de 
la ciutat. No ens aturem en els detalls, però sí en algunes apreciacions generalistes 
que feia:  “En Villanueva hay más de treinta establecimientos públicos de bebidas, 
sostenidos por la clase proletaria. Todo ello merma la resistencia física y moral del 
obrero en su lucha con el capital. No ahorra, y no puede vivir dejando el trabajo una 
sola semana”. Per la seva part, “El fabricante, por lo general, obtiene en esta comarca 
pocos beneficios: el carbón y los transportes le colocan en condiciones desventajosas 
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para luchar con las fábricas situadas en otras comarcas (...) Los jornales de los obreros, 
comunmente son escasos: la competencia hace imposible su elevación”. 
Després d’això el cronista anava a Pirelli y Cia: “una fábrica nueva, aun no instalada 
completamente (…) Es una fábrica preciosa: en ella trabajan  más de cien obreros; 
trabajarán de trescientos a cuatrocientos”. Era rebut per “el ilustrado ingeniero” 
Cesare Giuliani i per l’apoderat, Vittorio Valdani “un joven muy simpático y 
talentoso”, que li explicà les seves aventures de viatge per Siberia a la recerca de 
mines. Deia Valdani:  “Soy extranjero, represento a una casa extranjera y podria 
verse en mis palabras una crítica censurable, ya que con tanta amabilidad reciben los 
españoles, y singularmente los catalanes, a los que no hemos nacido en esta hermosa 
tierra”. Els directius italians expressaven el repte de incorporar reformes laborals i 
organitzatives: “Toda reforma del reglamento de una fàbrica que representa una 
ventaja para el obrero, resulta a beneficio también del patrono”. Valdani rebutjava  
“la costumbre catalana” de les  66 hores setmanals, de l’esmorzar a les vuit del matí, 
del descans a les quatre de la tarda o el descans per menjar al migdia. Al seu parer 
s’interrompia la jornada en excés, amb una pèrdua efectiva de temps, obligant l’obrer 
a començar molt aviat i acabar molt tard: “Ya se sabe que el trabajo más provechoso 
es el que se hace seguidamente”. Demanava cinc hores al matí i cinc a la tarda amb 
un únic descans. D’altra banda apuntava “me parece que aquí carecen de medidas 
higiénicas”, referint-se especialment a les  fàbriques més antigues, i  “es preciso crear 
un ambiente sano y hasta alegre para los obreros. La luz, el aire, dan alegría: trabaja 
más el hombre alegre”. 
També trobava a faltar  el costum de fer visites mèdiques periòdiques als obrers per 
comprovar que estiguessin sans. En relació a les mesures de  prevenció d’accidents de 
treball, Valdani expressava: “El daño de no tener en el taller un obrero ya instruido 
y práctico en las máquinas, ¿quién lo paga?! (...) He notado también que en muchas 
fábricas el orden resulta un poquito descuidado. ¿Por qué?. En el desarrollo de una 
industria se necesita absolutamente el orden, un orden militar. En casi todas las 
fábricas se fuma, se llevan flores, etc. No es conveniente: el trabajo es serio. ¡Es la 
costumbre! ... Pero las malas costumbres se quitan. El obrero tal vez es más bueno y 
comprende la razón más de lo que parece. En nuestra fábrica los obreros se han 
acostumbrado a no fumar. Hubo un momento de rebelión. ¡Queremos fumar!. ¿Por 
qué?. ¿Os hace daño el no fumar?. No supieron que contestar, y se rindieron ... No 
se puede fumar y trabajar”. 
Crida l’atenció la voluntat manifesta de canviar l’ordre establert i imposar mesures 
que podien semblar draconianes atès el context fabril tradicional propi del segle XIX. 
Els canvis serien notables, però, com també veurem, no sempre fàcils de dur a la 
pràctica. Finalment, Vittorio Valdani abocava algunes reflexions genèriques del marc 
sòcio-laboral del país: “(...) He notado que mientras en todo el mundo se dice que la 
mano de obra española es la más barata, a mí me resulta que es casi sobre la media. 
Hablo siempre de Cataluña (...) Los industriales de España tienen que luchar con un 
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inconveniente: el número extraordinario de días de fiesta, en que no se trabaja. Más 
de la cuarta parte del año no se trabaja”. 
Pirelli implantaria  el pagament per hores en comptes del tradicional pagament per 
setmana o mes: “El pago por hora de trabajo se hace en todas las principales fábricas 
de Europa”. El cronista de El Liberal acomiadava el reportatge amb aquestes paraules: 
“No se dirá que Vittorio Valdani me dijo cosas que debía callar”. 
A tomb de les perspectives i expectatives exposades pel dirigent italià, resulta oportú 
fer un repàs al reglament de treball que s’aprovaria pocs mesos després a la fàbrica 
de Milà. El Regolamento per gli operai. Stabilimenti Milano e Bicocca. Società Pirelli &C era 
signat pel gerent de la societat el 1 de juliol de 1903. Una reimpressió de 1911 
adaptava el text a la  llei sobre el treball de dones i nens  aprovada el 1907, no 
admetent  treballadors menors de 15 anys, i no acceptant  dones minorenni –menors 
d’edat– si no presentaven un certificat metge  d’habilitació pel treball. Alhora, 
l’empresa havia de condicionar espais per facilitar l’alletament. La jornada era de deu 
hores efectives  amb una hora de repòs. Es podria reduir o incrementar la jornada 
d’acord a l’estacionalitat i les exigències de la fàbrica. Les dones no podien treballar 
més de dotze per jornada.  
Els pagaments serien quinzenals ogni quindicina, divendres per operaie (treballadores) i 
dissabte per operai (treballadors). Es prohibia la manca de respecte cap els superiors, 
fumar al recinte de la fàbrica, introduir begudes alcohòliques, circular ociosament 
per la fàbrica, trobar-se fora de la sala de treball sense autorització, fer tertúlia en 
grup, estar més temps del necessari als serveis, embrutar les parets, escales, latrines, o 
introduir persones estranyes a l’establiment. 
I sense deixar aquest apartat de les normatives de treball, manllevem les paraules que 
va escriure el polític i cooperativista vilanoví Joan Ventosa i Roig. Això és el que 
anotava a les seves memòries i records de 1906 en relació a la fàbrica italiana. 
Presentem el text íntegre, potser una mica llarg, però amb comentaris molt 
suggeridors:  
 

Al principi, es construí només la secció de flexible, en el tros comprès entre la via 
del tren i el carrer de l´Àncora. Encara que petita de moment, aquella indústria 
produí una revolució a Vilanova pels nous mètodes de treball i pel tracte  del 
personal. Aleshores, encara, a les fàbriques de teixits i filats, única gran indústria de 
Vilanova, treballaven de les 5 del matí a les 7 de la tarda, amb una hora i mitja per 
a dinar i dues mitges hores per a esmorzar i berenar. Aquest horari bestial allunyava 
de les fàbriques molta gent, que preferia vegetar en oficis i comerços que, amb prou 
feines, donaven per a viure, que no pas acceptar una vida de presidiari. La casa 
Pirelli establí un horari de 7 a 12 del matí i de 2 a 6,30 a la tarda, o sigui 9 hores i 
mitja, cosa que provocà la indignació dels altres fabricants, que deien que els italians 
venien a  desmoralitzar el treball (Ventosa, 2002: 148) 
 

Ventosa, un home d’acció indefugiblement progressista i republicà federal,  
intentava justificar els posicionaments d’uns i altres: 
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A més, la casa Pirelli tenia, aleshores, fama merescuda de liberal. El seu fundador 
havia lluitat al costat de Garibaldi, a Itàlia, mantenia, en el tracte amb els obrers, 
una conducta exemplar i, a Vilanova, mantingué la mateixa actitud, que no fou, 
sempre, corresposta pel personal. Això féu que allà hi anés a parar la major part 
d´obrers de caràcter independent, poc avinguda a les coaccions dels altres 
fabricants, i, entre aquests obrers i empleats, en figuraven molts dels que portaven 
la direcció del Partit Federal i dels sindicats obrers (…)  El desnivell entre el tracte 
dels simples obrers i els empleats tècnics era una cosa vertaderament absurda, 
sobretot aplicada a Vilanova , i en Pujol i altres hagueren d´estar 6 o 7 anys per a 
igualar-se a molts obrers que tenien a les seves ordres, i guanyant més que els 
empleats a oficines –vulgars pixatinters– , de manera que molts sol·licitaren el canvi, 
que fou autoritzat pels menys intruïts, i, així, els més intel·ligents, semblava que 
quedessin castigats... 
 

L’il·lustre cooperativista feia una semblança de la personalitat i el caràcter dels 
italians a l’hora d’entendre certes actituds dels treballadors locals: 
 

Carlos Boselli era un home de gran cultura literària i que tenia alguna cosa 
publicada a Itàlia i que dominava el castellà completament. Per a ensenyar els 
obrers, vingueren, també d´Itàlia, un empleat secundari , en Borghero, i un català 
que treballava a la fàbrica de Milà, on havia anat a parar fugint de les quintes. La 
casa Pirelli, perquè pogués tornar a Espanya, li pagà la quinta – aleshores, pagant 30 
duros, no s´anava a servir  (…) Els italians desconeixien completament els costums 
i la psicologia dels nostres obrers i del nostre poble i tingueren, al principi, algun 
conflicte per qüestions de procediment. Al cap d´un any, en Pujol els n´estalvià 
molts i malgrat la tossuderia d´algun gerent, com que sovint feien un paper ridícul 
acabaren per escoltar-se´l, evitant-se conflictes que, després, els esveraven i 
arreglaven de qualsevol manera, perdent la força moral. El primer conflicte el 
tingueren quan prohibiren de fumar  a la fábrica per la raó que , a Itàlia i, en 
general, a cap altre país, no és permés. La conseqüència de la prohibició fou que a 
les comunes sempre hi havia cua, ja que era l´únic lloc on podien fumar d´amagat. 
Com que això els semblà un abús, posaren vigilància a les comunes i el malestar 
anà en augment fins que, aconsellats per en Pujol i altra  gent, autoritzaren el tabac 
i el treball augmentà seguidament. 
 

Les disputes , però, no s’acabaren amb la qüestió del fumar: “Un altre costum que 
volgueren introduir fou el d´escorcollar els obrers de determinades seccions  en 
sortir de la fàbrica, cosa a la qual els mateixos es negaren rodonament. En Piazza, 
que era el director tècnic, bon home però d´aquells que tenen una idea que la 
gerència ha de ser omnipotent i indiscutible, només sabia donar la raó  que en 
Milano se hacía así. Potser els obrers italians són una colla de lladres i, nosaltres, no, 
contestaren, els obrers; i, a la fi, la cosa s´arreglà mirant, només, els paquets que 
sortien de la fàbrica”. 
Ventosa reconeixia que Pirelli establí unes condicions favorables –per tots els 
treballadors, i molt especialment per les treballadores– que posteriorment, per 
evolució i per mimetisme, farien convergir pels treballadors d’altres sectors: “Les 
dones que treballaven a cal Pirelli, joves totes perquè no admetien casades, es 
distingiren , tot seguit, de les de les altres fàbriques –de les xinxes, com deien a les 
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que treballaven a les de teixits, que sortien al carrer brutes i plenes de borra, 
escandalitzant la gent que trobaven, etc–. L´horari més reduït, el treball més net  i 
el fet  d´haver-se tirat a la fàbrica la major part de modistes, feia, del personal 
femení, quelcom triat, que es mudava la roba per a treballar i anava, sempre, net, 
fent pel carrer la broma pròpia del jovent, però sense esvalotar ni insultar ningú”.  
Això, però, no era del grat de tothom: “Les de les altres fàbriques els tenien enveja 
i els deien les senyoretes, però el seu exemple contribuí a dignificar les nostres 
obreres i, quan més tard es reduí la jornada, les igualaren en netedat i correcció, 
exemple que demostra, una vegada més, que la manca d´educació i de sentiments 
delicats és, quasi sempre, conseqüència de les males condicions econòmiques en 
que s’obliga la gent a viure”. 
El xoc cultural per les condicions laborals imposades per Pirelli no es limitava a les 
disparitats entre empresa i treballadors, sinó que la disputa es faria extensiva a les 
autoritats locals. 
Així explicava Ventosa el problema ocasionat per les festivitats de Pasqua (Ventosa, 
2002: 150):  
 

Aleshores, el Dijous i Divendres Sants eren considerats com a dies de festa total i 
totes les fàbriques, tallers, oficines, etc. feien festa des del dijous al migdia fins al 
divendres a la mateixa hora. Els Pirellis – com vulgarment els deia la gent – quedaren 
sorpresos de rebre un avís de l´alcalde perquè s´abstinguessin de treballar a les hores 
assenyalades i hi contestaren que, si era una obligació legal, s´hi conformarien, 
encara que la trobaven absurda, però que en cas contrari volien ser respectats. 
Després de  moltes entrevistes i d´haver-hi intervingut les personalitats del poble, la 
cosa s´arreglà treballant als dos dies sencers, però abstenint-se de tocar el pito o xiulet 
que assenyalava el començament del treball per tal d´evitar l´escàndol. 
 

Joan Ventosa tornava a tocar el tema de Pirelli en un posterior volum de memòries 
escrites el 1940 (Ventosa, 2004: 188): 
 

La casa Pirelli, que en establir-se a Vilanova fa prop de 50 anys, portà un aire de 
liberalisme i de progrés a les nostres fàbriques i al poble –establint  horaris i 
condicions de treball més dignes, acollint molts obrers i empleats que en les 
indústries locals es trobaven coaccionats per l´esperit reaccionari i mesquí dels 
gerents–, amb l´entrada del feixisme italià al seu país, canvià de tarannà i es convertí 
en una de tantes fàbriques amb gerència reaccionaria i feixistoide. El més trist del 
cas és que, en emparentar, el gerent, amb una vella família vilanovina, la cosa 
semblà empitjorar. Dels vells treballadors que contribuïren a fundar i fer créixer la 
casa, pocs varen poder ocupar el seu lloc en acabar-se la guerra. La humanitat feixista 
es demostrà quan, aprofitant-ne l´ocasió, va desprendre´s, com d´un llast, dels vells 
col·laboradors. Si tornés el vell Pirelli, el revolucionari company de Garibaldi i 
maçó cent per cent, escopiria a la cara dels seus descendents, que d´ell només 
n´heretaren els cabals.  
 

Certament, el “vell Pirelli” havia mort el 1932. Quan Ventosa parlava de la 
vinculació del gerent de Pirelli amb una família vilanovina es referia al casament de 
Carlo Terzi amb una neta de Francesc Gumà i Ferran. 
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La tendència lleugerament endogàmica que ja des de bon començament es posaria 
en pràctica a la Pirelli milanesa en el moment de la seva fundació, amb casaments 
creuats entre famílies dels primers directius, tindria ressonàncies de diversa índole 
a altres consociades com la Pirelli vilanovina. 
Aquests vincles es perceben molt especialment en dos aspectes: la unió matrimonial 
entre treballadors i treballadores amb indiferència de nivells i categories, i després, 
amb la preservació de la tradició no escrita d’afavorir la integració a l’empresa de 
fills i filles de treballadors en actiu o jubilats.   
En el cas comentat, Terzi casaria amb Carme Gumà i Carreras, filla de Isabel 
Carreras Gumà i de Sebastià Gumà i Surís –fill de Gumà Ferran– que seria 
conseller delegat de Productos Pirelli. Ja sabem de la importància de Francesc 
Gumà en el moment de la constitució de l’empresa italiana a Vilanova i la Geltrú. 
Un exemple entre molts que contribuïa a establir estrets lligams de fidelitat i 
confiança. Com es deia en altres èpoques, era una manera molt efectiva 
d’escampar l’esperit pirellista.  
Com deia Gennarini al cloure la seva  “Storia della Pirelli” publicada per entregues 
a la revista Fatti e Notizie: “Non si parla con gli operai e gli impiegati dei grandi 
stabilimenti Pirelli senza avvertire uno speciale sentimento di consapevole dignità: 
quella che deriva dal saper compiere bene il propio lavoro” (Gennarini, 1948). És 
a dir, la conscient dignitat  dels treballadors i empleats de  Pirelli pel bon compliment 
de la feina. Allò que, ordinàriament, en diríem  “tenir ofici”. 
S’atribueixen al fundador G.B. Pirelli les paraules: “la nostra industria è per natura, 
e dappertutto, progressiva”. Imposava la prudència, i no fer un pas sense abans haver 
consolidat l’anterior. El seu fill Alberto sentenciaria:  “è difficile entrare da Pirelli, ma 
è ancor più difficile uscirne” (Pirelli, 1946: 20). 
El 17 de desembre de 2000 el periodista Ramon Francàs  signava al Diari de Vilanova 
l’article  “La Vilanova de la Pirelli”: “Sòc, encara que només una mica, un fill de la 
Pirelli (...) El meu pare, com tants altres obrers que ha tingut aquesta empresa durant 
gairebé un segle, es pot dir que ha passat tota la vida a Pirelli, fins al punt que encara 
diu ara, que ja és jubilat, que a Pirelli s’està millor que a casa. Potser és una sensació 
similar a la síndrome d’Estocolm”. I afegia: “Tots els pares volien veure el seu fill 
vestint el mono blau de Pirelli, el mateix que es va explotar en tantes i tantes edicions 
del Vidalot com a improvisada disfressa. Entrar a la Pirelli era sinònim d’una feina 
per a tota la vida, d’un sou arregladet i d’una vida solucionada”. 
De manera semblant s’hi havia referit l’escriptor Xavier Garcia i Soler:  “(...) Entrar 
al Pirelli havia estat, durant molts anys , la màxima aspiració  dels pares vilanovins 
per a llurs fills, sigui en peonatge, o en alguna branca d´ofici, o a les oficines, 
Representava tenir una pòlissa de garantia de seguretat i de seriositat. Així com 
segles enllà els pares ja preparaven els casoris, des de la infantesa, o des d´abans de 
l´infantament, en aquest cas ja feien anar els fills a l´Escola d´Arts i Oficis, o als 
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Escolapis a estudiar el comerç, pensant fer-los aptes per a l´ingrés a l´empresa 
italiana” (Garcia, 1982: 33). 
Aquesta idiosincràsia tant singular també ha tingut els seus detractors. En algunes 
ocasions s’ha dit que els diferents fets i circumstàncies que hem observat han dotat 
l’empresa italiana d’una capacitat magnètica que ha absorbit –com una mena de 
forat negre–, vocacions professionals i empresarials que han cedit davant l’opció 
còmode i segura de la multinacional italiana. Certament, treballar a Pirelli era una 
aposta segura, amb menys risc que dedicar-se a treballar la terra, ser armador d’un 
quillat de pesca o muntar un taller, una fàbrica o una empresa de serveis a compte 
propi. Molts estudiants de l’Escola Industrial estudiaven per poder entrar a la 
Pirelli –o a altres fàbriques–, però pocs es plantejaven la formació tècnica per 
emprendre un negoci propi. La realitat, però, ha estat com sempre diversa i 
polièdrica, i la visió retrospectiva ens indica que tot plegat no serien més que 
especulacions poc fonamentades. Després de Pirelli, afortunadament, es van crear 
altres empreses –petites, mitjanes i grans–, darrera de les quals hi havia 
emprenedors locals o forasters. A la coneguda aversió dels autòctons a crear “grans 
empreses”, i limitar-se a allò tant català de “l’anar fent”, caldria afegir-hi els 
condicionants socials, polítics i econòmics d’un segle XX convuls i inestable, poc 
propens per consolidar aventures empresarials. En qualsevol cas, les vocacions 
empresarials es va continuar desplegant, malgrat la Pirelli, i moltes d’elles, fins i tot 
amb un peu dins de la Pirelli, iniciatives que potser no s’haurien emprés sense un 
sòlid punt de subjecció.     
La vinculació professional a una empresa multinacional comporta coses bones i 
altres que no ho son tant. Entre aquestes darreres caldria tenir en compte que 
moltes de les grans decisions estratègiques es prenen lluny del centre de treball, 
amb la fredor de la distància i el desconeixement de les realitats autòctones. D’altra 
banda, en l’actual globalització, tot i formar part d’una mateixa companyia, cada 
país, cada fàbrica,  es converteixen en competència directa unes de les altres, sota 
la pressió dels mercats i de la productivitat. 
En sentit contrari, el dimensionament mundial permet percebre i comprendre les 
diversitats culturals, d’acció i de decisió i, alhora, compartir solucions i avenços 
tecnològiques, crear complicitats, viatjar i aprendre idiomes. Interaccions que, en 
el cas de Vilanova i la Geltrú, van iniciar-se des del primer moment quan aquell 
grup de directius italians van haver de integrar-se en una societat com la 
vilanovina. 
Com deia Alberto Pirelli, fill del fundador: “(...) a totes les empreses del Grup a 
l’estranger els italians han viscut sempre en òptima harmonia amb el personal local, 
fossin anglesos, belgues, espanyols, argentins, brasilers, i a les plantacions, holandesos 
o nadius. Sempre recordant, segons les instruccions rebudes, d’abstindres de 
participar a la política local; han sabut fer-se estimar i  respectar i han dut, al país que 
els acull, l’animus pirellià” (Pirelli, 1946: 62). 
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Segurament, les semblances culturals, històrico-geogràfiques i fins i tot idiomàtiques 
entre catalans i italians hi han ajudat.   
Amb els anys, òbviament, les coses anirien canviant. Treballar a la Pirelli deixaria de 
ser una garantia laboral. També s’anirien perdent les mostres d’orgull i prestigi que 
significava formar part del món Pirelli i, fins i tot, aquells sentiments arribarien a ser 
ridiculitzats i injuriats. Amb la mateixa ingenuïtat amb que els treballadors havien 
pogut sentir-se partícips d’una gran família Pirelli, ara la llei del pèndol els podia fer 
caure en la temptació de dilapidar i devaluar una realitat sòcio-econòmica que havia 
tingut una força inqüestionable. Malgrat tot, molts treballadors continuarien 
compartint suors i amistat, fent esport, vacances o anant a fer bolets. 
Com explicava molt bé el periodista i escriptor Francesc-Marc Álvaro –un altre fill 
de la Pirelli– , l’empresa italiana formava part de la vida quotidiana dels vilanovins 
i també del seu imaginari col·lectiu, fins al punt de convertir-se en un estructurador 
poderós de la vida social i de la mentalitat local (...)  Més que en les administracions 
públiques, els vilanovins es van acostumar a refiar-se de la multinacional italiana 
com un ens que cobria les necessitats dels ciutadans i empleats i els relligava a la 
realitat. El pirellisme era una forma d’entendre la vida fonamentalment 
conservadora, a l’ombra d’una fàbrica que era més significativa i influent que 
l’Estat (Álvaro, 2005). 
El 1977 el historiador Albert Virella, tot comentant el locaut de 1919, anotava que:  
“val a dir que en aquesta empresa els conflictes han estat l´excepció de la norma, 
ja que la via de la negociació ha donat, gairebé sempre, resultats de bona 
avinença”. I ho justificava així: “sense negar a aquesta empresa el seu caràcter 
multinacional, caldria afegir que es tracta d´una multinacional a la italiana. I en tot hi 
ha matisos !” (Virella, 1977b). 
Pere Lleonart i Àlvar Garola també van saber apreciar aquests matisos. Unes 
maneres de fer, una integració social, unes relacions laborals, que van conformar 
un determinat “estil Pirelli” –nosaltres l’hem conegut com a pirellisme– “molt allunyat 
dels estereotips predominants en les multinacionals anglosaxones” (Lleonart-Garola, 
2002: 258). 
Amb el pes de les dades i els arguments, ja podem avançar-nos per assegurar que no 
seria possible escriure la història de la Vilanova i la Geltrú del segle XX sense una 
referència explícita a la Pirelli. No només la història econòmica, sinó també la història 
social, la política o fins i tot la cultural. Pirelli ha estat capaç de irradiar influències 
multidireccionals. Com indicava el historiador Francesc Xavier Puig Rovira  al Diari 
de Vilanova del 22 de desembre de 2000:  “Vilanova deu molt a Pirelli, i Pirelli deu 
molt a Vilanova; hi ha hagut influències recíproques”. 
Jo parlaria de influències, però també de compromís. El mateix compromís que fa 
que després de 120 anys l’activitat industrial d’una empresa multinacional com Pirelli 
–ara Prysmian–, es mantingui en “una delle più belle e industriose cittadine della 
riviera catalana”. 
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6. La Pirelli, una empresa italiana: 1872-1901 
  
Fins aquí hem intentat fer un repàs exhaustiu  del context, les circumstàncies i les 
persones que forçaren i possibilitaren l’arribada d’una companyia com Pirelli a 
Vilanova i la Geltrú; i hem intuït alguns dels impactes i interaccions que s’establiren 
entre empresa i ciutat. 
També hem vist quina fou la relació comercial de Pirelli amb el nostre país abans de 
1901. Dit això,  qui era en realitat aquella empresa italiana caracteritzada pel símbol 
de l’estrella de cinc puntes?. 
Pirelli & C. s’havia constituït a  Milà el 1872. Nicola Crepax apuntava el fort 
desenvolupament de l´economia a partir de la unificació de Itàlia de 1861. En pocs 
anys s’aniria desplaçant de la perifèria al centre de l´economia europea i mundial. 
En sentit contrari, la intervenció del sector públic hauria propiciat vicis  d’origen, 
com ara el marcat dualisme nord-sud o les limitacions pròpies del mercat interior 
(Crepax, 2002:11). Fins aquell moment les més valuoses energies del país s’havien 
concentrat en aconseguir la unificació.  
De fet, la unificació italiana fou un procés de maduració que s’aniria concretant al 
llarg de la dècada del seixanta. 
El clima d’expansió financera europea posterior a la  guerra franco-prussiana de 
1870-1871 va activar el sector industrial a Itàlia a conseqüència de la falta de 
competència de França immersa en el conflicte. En aquest  boom creditici dels 
primers setanta apareixen empreses en sectors innovadors com la Pirelli (Crepax, 
2002: 118). 
L’aventura de Pirelli s’iniciava amb el seu fundador Giovanni Battista Pirelli Riva. 
Pirelli havia nascut a Varenna –al llac Como, prop de Milà– el 27 de desembre de 
1848. Fill d’una família modesta, era el vuitè de deu germans. El seu pare Santino 
era forner i la mare Rosa Riva filla de pintors (Pozzolini).  
El 1866 i amb només disset anys Giovanni B. Pirelli s’allistava com a voluntari a 
les milícies garibaldines a la tercera guerra de la independència italiana participant 
a la campanya del Trentino. Aleshores, Giuseppe Garibaldi era molt popular entre 
els universitaris. Aquell fet també seria transcendent pel jove Pirelli. Francesca Polese 
feia la següent reflexió:  “La participació activa a la batalla risorgimentali és un element 
comú en molts capitans d’indústria de la generació de Pirelli. Quina és la influència 
d’aquella experiència política en la formació de la cultura econòmica i industrial?. Es 
possible de percebre en aquells esdeveniments l’origen del nacionalisme que a llarg 
termini va caracteritzar la classe dirigent i industrial italiana fins a la degeneració de 
l’experiència feixista?” (Polese, 2004: 196). 
El 1870  es graduava  com a enginyer mecànic al Istituto Tecnico Superiore di 
Milano –el Politecnico di Milano–, i poc després guanyava el premi-beca Teresa 
Kramer Berra de 300.000 lires instaurat per Teresa Berra que li permetria fer un 
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viatge d’estudi –“el grand tour”– que resultaria determinant pel seu futur (Pozzolini). 
Teresa Berra Kramer (Milà, 1804-1879) era filla de l’advocat Domenico Berra i 
vídua de Carlo Kramer, alemany establert a Milà, on havia aixecat un establiment 
d’estampació de cotons i filats. A la seva mort Teresa instituiria en el testament una 
borsa d’estudi (Pozzolini). 
El jove Pirelli rebria poderoses influències dels seus professors i mentors de l’Istituto 
Tecnico Superiore di Milano,  Brioschi i, molt especialment,  Giuseppe Colombo, 
que l’aconsellarien després del viatge. El viatge de instrucció fet entre novembre de 
1870 i setembre de 1871 el duria a visitar diverses indústries de  Suïssa, Alemanya, 
Bèlgica, França i Alsàcia; amb especial atenció a Berlin, Mannheim, Brusel·les i París. 
Entre els diversos sectors que va poder observar li va cridar especialment l’atenció la 
indústria de la goma. El procés de vulcanització de la goma o cautxú natural havia 
estat descobert  el 1840 per Charles Goodyear.  El 1875 les principals fàbriques 
d’articles de goma eren les britàniques India Rubber & Gutta Percha Co, Mackintosh 
o Hutchinson & C.; i la Continental de Hannover (Polese, 2004: 81). 
En aquell viatge el jove Pirelli visitaria 138 fàbriques,  63 a Alemanya, 53 a Suïssa, 
10 a Bèlgica, 9 a Alsàcia i 3 a França. Eren establiments de cotó, llana, seda, 
maquinària, material ferroviari, foneries, turbines, i també de cautxú:  tres fàbriques  
a Alemanya, dues a França  i una a Bèlgica. Altres fàbriques alemanyes no acceptaren 
la seva presència.  Algunes de les estades més significatives les va fer a American 
Rubber & C. a Mannheim, i a la François Casassa de Charenton-París (Polese, 2004: 
61). 
G. B. Pirelli va escriure amb tota mena de detalls les interioritats d’aquell viatge en 
un dietari que seria publicat el 2003: Viaggio di istruzione all’estero. Diario 1870-1871, 
una edició a cura de Francesca Polese. El diari original es creia perdut durant els 
bombardeigs que afectaren la fàbrica de Bicocca-Milano l’agost de 1943 en plena 
segona guerra mundial. Es trobava a la  “viletta” que hi havia dins el recinte fabril on 
hi va viure el fundador de 1899 a 1932 Pirelli, i on residien els seus fills Piero i Alberto. 
Finalment, el volum fou localitzat  per Donato Barbone, curador de l’arxiu privat 
Pirelli, i que havia estat deixat en herència  al Duomo di Monza el 1986 per una 
velleta que havia estat assistida per aquella parròquia en els seus darrers anys de vida. 
La senyora havia estat operària de la fàbrica Pirelli i era empleada de la fàbrica 
durant la segona guerra mundial. La hipòtesi més plausible és que devia recollir tots 
aquells documents d’entre les runes deixades pels bombardeigs per conservar-los com 
a record. 
Actualment, el quadern original de 310 pàgines es conserva a la Biblioteca Capitolina 
del Duomo de Monza (Pirelli, 2003: IX). 
L’agost de 1871 Pirelli coneixeria a París  a Antoine-Aimé Goulard –nascut a la 
Garona el 1821– amb una fàbrica  a Aubervilliers (Senna) incendiada durant el setge 
de la capital francesa en plena guerra franco-prussiana.  La seva fàbrica d’articles de 
goma, constituïda el 1860, va subministrar els tubs de goma necessaris pel sistema de 
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bombeig que permetria de recuperar i reflotar del fons del mar el vaixell de la marina 
italiana l’Affondatore (Polese, 2004: 111). 
L’Affondatore era un  ariete corazzato enfonsat el 1866 durant la batalla de Lissa a la 
rada d’Ancona, entre Ancona i Falconara (Pirelli, 2003: XV). La incapacitat de poder 
fabricar els tubs de goma a la pròpia Itàlia va impressionar l’opinió pública i 
impulsaria persones com Pirelli a crear una indústria autòctona de la goma. Sense 
articles de goma no es podien fabricar els components necessaris per a moltes 
màquines i equips per poder fabricar altres bens de consum. La goma elàstica o 
cautxú és una substància natural que es troba a la saba d’aspecte lletós –el làtex– de 
plantes tropicals com la  Hevea brasiliensis. En aquells anys la indústria de la goma 
estava en mans d’anglesos i alemanys, i Pirelli aprofitaria l’avantatge del menor cost 
de la mà d’obra italiana. Inicialment es limitaria a fabricar corretges de transmissió, 
tubs, vàlvules per bombes i condensadors, ebonita o cautxú endurit per aparells de 
telegrafia o ferrocarrils (Ida Russo, 1999). Amb tots aquests precedents G.B. Pirelli 
començaria a pensar en el projecte de nova indústria que estava disposat a 
impulsar. 
Quan el 28 de gener de 1872 es constituïa la societat en comandita simple G.B. 
Pirelli e C. amb un capital de 215.000 L el seu fundador tenia 23 anys. A diferència 
d’altres joves presoners del mito risorgimentale, ell sabia que el compromís amb el país 
no era al camp de batalla sinó a la naixent indústria  (Bellavite, 2015: 21). L’objectiu 
de la nova societat era: “la transformació  mitjançant procés químic i mecànic d’un 
producte vegetal conegut pel nom de caoutchouc, o en anglès indian rubber, en 
objectes de usos diversos i coneguts comercialment amb el nom d’articles de 
caoutchouc o goma elàstica”. 
L’escriptura precisava que l’enginyer Giovanni Battista Pirelli en seria l’únic soci 
gerent responsable. S’adjudicaria un sou de 250 L mensuals i el 5% sobre els 
beneficis. Segons Carlo Bellavite, “en Pirelli preval una dimensió de serietat i rigor 
personal davant la vida. Es podria definir un tratto calvinista” (Bellavite, 2015: 22). 
La primera fàbrica al Corpi Santi fuori Porta Nuova de Milà –Via Ponte Seveso 116– 
ocuparia un terreny de 3.640 m2, dels quals 1.000 m2 eren edificats. La construcció 
aniria a càrrec de l’empresa Fratelli Peregrini (Gennarini, 1948). Popularment es 
coneixeria com la fàbrica de Sevesetto, situada entre el riu i la línia de ferrocarril 
Milano-Monza, i comptaria inicialment amb una màquina de vapor de 26 CV, 
cinc empleats i quaranta operaris (DD.AA., 1962).  
El capital social s’assoliria a partir de 43 participacions de 5.000 L distribuïdes 
entre 25 socis (Polese, 2004: 155). Tal com recollia l’escriptura els principals 
accionistes eres Davide Sforni amb 55.000 L i el Dott. Onorato Zucchi amb 20.000 
L.  La resta de subscriptors –fins un total de 25 persones– subscriviren entre 10.000 
i 5.000 L.  Pirelli n’aportaria 5.000 L. El document recollia un total de 36 clàusules 
fundacionals (ASIP. Doc 5).  
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Entre els socis fundadors destacaven cognoms com: Bosoni, Brioschi, Broglio, 
Cantoni, Castiglioni, Cingia, Cologna, Colombo, Cremonesi, Garovaglio, Kramer 
Berra, Lombardo, Pirelli, Porro, Prinetti, Sanseverino, Sforni, Speroni, Varesi, 
Visconti, Zucchi ... Hi destacaven alguns industrials com Eugenio Cantoni i altres 
exponents de “l’aristocràcia industrial llombarda” (Bigazzi, 1981: 127). 
Pirelli viatjaria a Anglaterra per adquirir la maquinària necessària. La fàbrica del 
Sevesetto  entraria en funcionament el juny de 1873 i Pirelli seria la primera empresa 
en introduir a Itàlia la indústria de la goma sense competència durant vint  anys 
(Barbone, 1993: 88). 
Seguint el mateix Donato Barbone, aquest feia notar que una indústria jove, existent 
a pocs països, innovadora i amb tendència a la gran dimensió per l’equilibri els costos 
fixos, l’exportació assumiria aviat un rol determinant tenint en compte la limitada 
capacitat del mercat domèstic. Així, Pirelli començaria a vendre a l’estranger a partir 
del seu tercer any –per exemple, a l’empresa suïssa del Túnel del Gottardo– en una 
pràctica de  diversificació geogràfica del risc (Barbone, 1993: 88). De la singularitat 
de la iniciativa de Pirelli en parlava Duccio Bigazzi: “(…) la tipicitat quasi de llibre de 
text de l’experiència de Pirelli i el seu fundador revela, fins i tot en una anàlisi 
superficial, el seu caràcter excepcional i, en certa manera, irrepetible” (Bigazzi, 1981: 
126). 
Inicialment comptaria amb el suport d’Antoine-Aimé Goulard, fabricant francès de 
la vall del Senna que Pirelli havia conegut a París l’agost de 1871 i que s’havia 
brindat a ocupar la direcció tècnica en el cas que Pirelli impulsés una fàbrica a 
Itàlia.  Col·laboraren entre el 4 d’abril de 1875 i el 12 de març de 1876. La 
col·laboració, però, no duraria gaire. Un text de 1922 publicat per la societat  parlava 
d’un expert francès, de qui no deia el nom: “(...) dopo pocchi mesi di lavoro, si ebbe 
a constatare che le cose andavano male”. Els resultats no eren els previstos i, sense 
Goulard, seria el mateix Pirelli qui el febrer de 1874 assumiria la direcció tècnica. 
Efectivament, la relació acabaria malament, i per això es recalcava que el primer 
gran col·laborador efectiu de  G.B. Pirelli seria posteriorment Emilio Calcagni 
(DD.AA., 1922; p.19). 
El 1873 la societat havia passat d’un capital de 200.000 L a 350.000L (Bellavite, 
2015: 31). 
Com hem dit, el febrer de 1874 G.B. Pirelli es desfeia d’Amato Antonio Goulard, 
l´únic que tenia una mica d’experiència en la indústria de la goma, i n’assumia la 
direcció tècnica (Gennarini, 1948). El 1874 es feia l’adquisició d’una spreading-machine 
per goma i tèxtil que permetia engomar la tela automàticament; i el 1875 s’importava 
de Manchester una gran premsa de vulcanització Robinson. 
La fàbrica tenia un consum anual de 28 a 30 tones de goma verge fabricant planxes 
de goma,  cintes, vàlvules, cordes de goma i tela, discs, anells, cilindres, corretges 
de transmissió en goma i tela, tubs amb espiral metàl·lic, impermeables i altres 
teixits de goma, peces emmotllades, etc. (DD.AA., 1962) 
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El 1875 els resultats de l’exercici serien positius per primera vegada.  
L’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere atorgava a Pirelli el premi de la Fundació 
Brambilla de 1876 per activitats innovadores, amb el reconeixement de que es 
tractava d’una industria nova i de gran utilitat pel país (DD.AA., 1903). 
Com recollia la memòria del concurs:  “[Pirelli] ha creat una nova classe de 
treballadors que, tot i que limitada, està dedicada a feines valorades poc comunes, i 
pot comptar-se entre les més ben remunerades i entre els que tenen reservat un futur 
més afalagador i segur” (ASIP. Doc 51). 
La justificació subratllava que el 1870 Pirelli ja estava interessat en la nova 
indústria del cautxú o goma elàstica –indian rubber– encara no practicada a Itàlia, i 
de la que el país era tributari de l’estranger. Es referia així mateix, als orígens 
d’aquell material,  al procés de vulcanització de la goma amb sofre a alta 
temperatura, de les seves aplicacions a la marina militar, la navegació, armament i 
material de guerra, ferrocarrils, aparells a vapor, corretges de transmissió, tubs i 
mànegues ... 
Ressaltava que, aleshores, els principals fabricants de productes de goma a Europa 
estaven localitzats a Londres, Glasgow, Manchester, Birmingham, París, Lió, 
Brussel·les, Hamburg, Berlin, Leipzig, Mònaco, Praga ... 
El  18 de febrer de 1877 vindria l’aliança amb Francesco –millor François–  Casassa, 
procedent de Chanbéry a la Savoia, constituint la nova societat  G.B. Pirelli, 
F.Casassa & C. en la qual Casassa seria el director tècnic (DD.AA., 1922: 20). 
Format  a París com a operari en el sector des de 1840, arribaria a ser un tècnic de 
primera categoria a la indústria de la goma, per a convertir-se posteriorment en patró 
d’una fàbrica a França, la François Casassa de Charenton-París (Polese, 2004: 155), 
que Pirelli havia visitat el 21 d’agost de 1871 (Pirelli, 2003: 220). El 1873 havia deixat 
la seva empresa per motius de salut i l’havia cedit a dos socis, alhora que ell es 
traslladava a Milà. 
Pirelli va saber valorar el risc d’un escenari en competència ferotge entre  Pontse 
Seveso i Porta Ludovica, on Casassa havia iniciat la seva activitat. Casassa no era un 
Goulard qualsevol. Comptar amb ell com a aliat en comptes d’oponent, permetria a 
Pirelli desenvolupar un nou ram de la goma amb articles de merceria i articles fins 
per a cirurgia on Casassa n’era un expert (Gennarini). 
La  societat en comandita entre G.B. Pirelli i F. Casassa es constituiria amb un capital 
de 550.000 L, de les quals 130.000 eren aportades per Casassa i 420.000 per la 
societat Pirelli. A nivell individual, aleshores el primer accionista era François 
Casassa amb el 23,64%, després Davide Sforni amb el 16,36% i Giovanni B. Pirelli 
amb el 4,91% (Bellavite, 2015). 
Degut a la seva experiència industrial a França seria el savoiardo Casassa qui pilotaria 
la gestió productiva (Bigazzi, 1981: 127). La col·laboració entre Pirelli i Casassa seria 
efectiva entre 1877 i 1883, quan s’esdevindria la mort del segon. Fabio Lavista 
aportava algunes consideracions al respecte: La transformació estava alineada amb 
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un canvi radical en l'estratègia de l'empresa per refinançar-se i poder suportar 
noves inversions sense contractar préstecs bancaris importants. Entre 1879 i 1886, 
i per encàrrec de l'exèrcit italià  es van iniciar les primeres produccions 
experimentals de cables telègrafs, així com les de conductors elèctrics i de fil elàstic 
per a la indústria tèxtil, productes que van garantir l'èxit de Pirelli durant l'última 
dècada del segle XIX (Lavista, 2008). 
Així, doncs, la nova societat es centraria en la fabricació d’articles per a ús sanitari 
i de merceria,  pilotes d’un sol color –un anys després ja serien acolorides–, anells 
de goma per a caixes de llumins, roba i objectes confeccionats amb tela de goma o 
gutaperxa en plaques i làmines. 
El 1879 s’iniciaria la fabricació experimental de fils elèctrics aïllats i conductors per 
a la telegrafia militar. Com indicava Donato Barbone, amb només sis anys 
desenvolupant i fabricant articles de la goma, Pirelli explorava un camp innovador 
com eren els conductors elèctrics “en una precoç política de diversificació” (Barbone, 
1993). 
Els productes diversos de goma li permetien una posició confortable i de força dins el 
mercat italià, però la internacionalització de la companyia arribaria  gràcies als 
cables: “Des d’aquest punt de vista fou decisiva l’elecció, relativament anòmala en el 
context internacional, d’entrar en el sector del cable” (Bigazzi, 1981: 128). La 
introducció en una indústria aleshores estratègica com eren els fils telegràfics aïllats 
fou deguda molt especialment a la pressió i demanda del sector militar italià. La 
gerència exposaria als socis de la companyia  la necessitat d’expandir-se: “la nostra 
industria è per sua natura e dappertutto progressiva”. Un missatge que es repetiria i 
perpetuaria al llarg dels anys. 
Certament, Pirelli no s’equivocava en qualificar la indústria de “progresiva”. Després 
dels conductors elèctrics (1879), vindria el fil de goma elàstica per teixir (1884), 
recobriments de goma per rodes de carruatge (1885), els cables submarins (1886), 
pneumàtics per bicicleta (1890) o pneumàtics per automòbil (1901). Cal dir que els 
fils de goma per tèxtils era un article de molta dificultat tècnica i altament delicat que 
fins llavors havia estat monopoli dels fabricants anglesos (DD.AA., 1903). 
D’acord al model seguit per alguns fabricants britànics, en el moment de iniciar la 
producció de fils i conductors elèctrics Pirelli passaria a les elaboracions amb  
gutaperxa –un aïllament impermeable més apte pel recobriment de cables–, deixant 
la goma tradicional pels articles habituals que es feien amb aquesta matèria 
(Maifreda, 2003: 514). 
El 1880 Giovanni B. Pirelli es casava amb Maria Sormani, amb qui tindria vuit fills: 
Piero, Alberto, Rosa, Teresa, Margherita, Maddalena, Giorgio i Giovanni 
(Pozzolini). El 1881 naixia el primogènit Piero. Encara no un any més tard –l’abril 
de 1882– ho feia Alberto dins el mateix recinte industrial on vivia la família: “Sono 
nato tra le mura della prima vecchia fabbrica del Sevesetto” (Ostellino, 1977). Ells 
serien els futurs hereus i gestors de la Companyia.  
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Alberto Pirelli seguiria la formació establerta pel mentor Giuseppe Colombo, extrem 
que no impediria la seva dedicació al futbol defensant la samarreta del A.C. Milan o 
la seva afició per la pràctica de  l’automobilisme.  
El 1881 Pirelli participava a  l’Exposició Nacional o Exposició Industrial de Milà on 
aconseguiria una medalla d’or del Ministeri d’Agricultura, Indústria i Comerç italià, 
valorant la joventut i modernitat de l’empresa milanesa. Aleshores l’empresa 
ocupava uns 250 operaris i tenia una facturació anual de  un milió de lires (Bigazzi, 
1981). 
Amb la mort de Francesco Casassa, el 15 de maig de 1883 l’empresa es convertiria 
en societat en comandita per accions sota la raó social de Pirelli & C. amb un capital 
social de dos milions de  lires (Bellavite, 2015: 32). Cal fer notar que no es tornava al 
nom fundacional de G.B. Pirelli & C.   
Segons el gerent i fundador calia un refinançament de la societat per anar creixent 
en nous mercats i productes en forma macchia d’olio, taca d’oli.  (Bezza, 1987: 54). 
En el desenvolupament dels cables elèctrics,  després dels fils telegràfics per l’exèrcit 
vindrien els conductors per a la companyia elèctrica del país. A finals de 1883 la 
companyia elèctrica italiana Edison –la primera d’Europa– il·luminava amb cables 
de Pirelli el Teatre de l’Scala de Milà. El 1883 s’instal·lava a Baviera el primer cable 
elèctric per transport d’energia, seguit el 1884 d’una instal·lació a Barcelona 
(Maifreda,2003: 514). Edison s’havia constituït aquell mateix any amb la participació 
de Pirelli com a soci fundador i membre del consell d’administració (Pozzolini, 1883). 
Per tant, els inicis de la fabricació de cables elèctrics per part de Pirelli  anirien 
estretament lligats al naixement de la companyia elèctrica Edison, doncs el mateix 
any que “inizia la lavorazione dei conduttori elettrici; viene quindi fondata a 
Milano, per iniziativa del Senatore Colombo, a cui si associa la Pirelli, la Edison, 
la prima società di distribuzione dell’energia elettrici in Europa” (Ida Russo, 1999).  
En aquells anys Pirelli començava a posar els fonaments de la seva política 
d’assistència social i condicions laborals, en la qual en molts aspectes en seria 
pionera. Poc a poc s’aniria reduint la jornada laboral, s’adoptaria el dissabte anglès, 
el 1877 s’incorporava la Cassa di Soccorso, i el 1883 inscrivia els seus treballadors a 
la Casa Nazionale Infortuni (Pirelli, 1946: 76). 
El 1885 Pirelli signaria un important contracte amb el Ministero dei Lavori 
Pubblici italià per a la construcció i instal·lació d’un cable telegràfic submarí per 
enllaçar diverses illes i la península transalpina, al que seguiria un contracte 
semblant amb el govern espanyol per a les illes Balears. Fins aleshores, aquella 
mena de projectes amb molts riscos associats únicament eren a l’abast d’alguns 
fabricants anglesos. 
Tot plegat faria créixer el facturat de manera considerable passant de 2,2 milions 
de lires el 1886 a 13 milions de lires el 1889, i 23,1 milions el 1907 (Bigazzi, 1990). 
Entre 1883 i 1888 Pirelli gairebé triplicaria el capital social emetent 3 milions en 
obligacions, aixecant la nova fàbrica de La Spezia i adquirint un vaixell cabler per a 
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la instal·lació de cables submarins  (Bigazzi, 1981). D’un capital de 2 milions de lires 
el 1883, la societat passaria als 3,5 milions el 1886 i als 5,5 milions el 1888 (DD.AA., 
1922: 26).  
De l’estratègia empresarial de la companyia en aquells anys en parlava Fabio 
Lavista. Pirelli optaria per  una política comercial agressiva, penetrant en un 
mercat dominat per poques empreses internacionals de grans dimensions. 
Aprofitant la seva dimensió més modesta i una més alta flexibilitat podria reforçar 
la seva posició, un fet que s’evidenciaria amb el procés de internacionalització 
emprés pocs anys després.  Durant la dècada següent l'exportació tindria un paper 
creixent, i si el 1885 el 40% de la producció anava destinada a ofertes 
governamentals, i l’exportació només representava el 4% dels volums produïts,  
cinc anys després aquesta xifra pujaria fins el 18%, i arribaria al 30% el 1895 
(Lavista, 2008). 
La projecció internacional de Pirelli com a fabricant de cables arribaria amb els 
projectes de producció i instal·lació de cables submarins. Algunes de les 
informacions relacionades amb aquests projectes han estat perfectament 
documentades i aplegades per l’Association des amis des cables sous-marins 
(AACSM). Els reportatges han estat publicats al butlletí d’aquesta associació 
francesa, i es poden consultar a la plataforma digital yumpu.com. En relació a 
Pirelli es poden trobar detalls dels enllaços submarins, però també informació 
relacionada amb els vaixells especialitzats per fer les instal·lacions.  
“La Ditta è disposta a rompersi il collo” (L’empresa està disposada a trencar-se el 
coll). Aquesta expressió contundent sembla que formava part de l’escrit que 
Giovanni B. Pirelli va fer arribar al govern del Regne d'Itàlia un dia de 1884. 
L’objecte era la resolució de la licitació amb les empreses competidores angleses 
per guanyar el contracte d’instal·lació i manteniment dels primers cables telegràfics 
submarins a la península italiana. Per fer front a la poderosa Eastern Telegraph 
Company calia una fàbrica específica per a produir cables submarins i un vaixell 
especial. L’anglesa Eastern Telegraph havia estat creada el 1872 per l’escocès John 
Pender i era coneguda a l’Estat espanyol, i molt particularment a Galicia, per la 
línia de comunicació telegràfica entre Vigo i Anglaterra. La coneixien 
popularment com El Cable Inglés, i els seus treballadors foren els introductors de 
l’esport del futbol a la ciutat de Vigo.  
El 1885 Pirelli s’adjudicava per part de l’administració telegràfica italiana la 
comanda de dotze cables submarins amb una llargada total de 800 km per fer 
diverses connexions. Arrel del projecte el 1886 Pirelli construïa la fàbrica de San 
Bartolomeo al golf de la Spezia al sud de Gènova, destinada a l’aplicació de 
l’armadura de fils de ferro sobre els conductors de coure aïllats amb gutaperxa que 
s’havien elaborat prèviament a la planta de Milà. La fàbrica, segona de la societat 
després de la de Milà, disposava d’una superfície de 8.000 m2 i una potència 
instal·lada de 150 CV. 



  
94 

 

Després vindria el vaixell Città di Milano adaptat per l’estesa de cables submarins. 
Es tractava d’un vaixell de setanta metres d’eslora que podia assolir els onze nusos 
de velocitat i que disposava dels equips elèctrics i mecànics necessaris. Fou 
encarregat per Pirelli a les drassanes Robert Thompson & Sons Ltd de Southwick-
Sunderland a Anglaterra i es va construir entre 1886 i 1887. El cost va ser de 
901.757 L que va sufragar Pirelli després d’un contracte i una llarga negociació 
amb el govern italià que imposaria determinades obligacions pel govern i la Marina 
italiana (Giuntini, 2014).  L’acord preveia que la Marina posaria el vaixell a 
disposició de Pirelli per fer la instal·lació de cables submarins, i també la tripulació. 
Per la seva part, Pirelli proporcionaria el personal tècnic especialitzat per fer les 
operacions. El Città di Milano es va avarar el juny de 1888. Un mes després es 
realitzaven les connexions submarines entre Itàlia i les illes menors. Amb aquelles 
operacions la companyia italiana apostava clarament pel mercat internacional 
emergent dels cables submarins, aspecte que li atorgaria una projecció i un prestigi  
que ajudaria a dinamitzar la resta d’activitats.   
Fins aleshores el negoci dels cables submarins era un vedat de les companyies angleses 
com Henley Telegraph Works, India Rubber and Guttapercha Telegraph Co., 
Telegraph Construction and Maintenance Co. i Siemens Brothers. Altres fabricants 
europeus participaven en projectes de llargades més curtes (Bezza, 1987: 56). 
La telegrafia submarina suposava un triple repte tecnològic, d’una banda  
l’aïllament del cable, per l’altra la transmissió dels impulsos i, finalment, la 
construcció i instal·lació. La gutaperxa, semblant al cautxú natural i que també 
s’extreia de la saba d’una planta tropical que es trobava a  Borneo i Malàisia, era 
un magnífic aïllant gràcies a les seves característiques de impermeabilitat a l’aigua 
(Giuntini, 2014). 
Tot i que Pirelli va ser la primera empresa no britànica en fabricar i instal·lar cables 
submarins li era molt complicat de poder competir amb la Eastern Telegraph, la 
seva principal rival. Un dels principals actius de la companyia italiana seria un dels 
seus tècnics més qualificats en el camp de la telegrafia submarina, Emanuele Jona. 
Jona  es  graduaria a la Politècnica de Torí i després seguiria estudis 
d'especialització a l'Institut Montefiore de Lieja, un dels bressols del coneixement 
elèctric a Europa. Fou el professor Galileu Ferraris qui el va recomanar a la Pirelli 
(Giuntini, 2014). El 1896 Jona  publicava a Milà amb el segell de la  prestigiosa 
editorial  Hoepli  el llibre Cavi telegrafici sottomarini. Costruzzione, immersione, riparazione. 
Jona seria el 1906 president de l’Associació Electrotècnica Italiana (Bezza, 1987: 59). 
De fet, Jona feia tàndem amb Leopoldo  Emanueli, un altre enginyer de prestigi 
de la casa italiana. El fill de Leopoldo seria Luigi Emanueli, un altre reconegut i 
prestigiós enginyer de Pirelli que passaria a la història com una de les autoritats 
mundials en cables de molt altes tensions i inventor del cable OF (Olio Fluido). 
Tindrem ocasió de parlar-ne. 
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El 1887 Pirelli instal·laria els primers cables submarins a la mar Roja, a la Tirrena 
i a l’Adriàtic. Un any després el govern espanyol els adjudicaria els enllaços telegràfics 
submarins entre la península, el Marroc i les Illes Balears. 
El 1888 la societat arribava als mil treballadors, i un any després iniciava la fabricació 
de cables telefònics aïllats en paper tipus Patterson. Abans d’acabar el segle li 
adjudicarien la construcció i ampliació de la xarxa telefònica urbana italiana 
(DD.AA., 1922: 26). 
Aquella any l’empresa milanesa adoptava l’Stella –la característica estrella de cinc 
puntes– com a distintiiu de la Companyia. 
Si el cable  de la mar Roja –la línia amb Abissínia–  o el cable Nàpols-Ústica-
Palerm instal·lat a una profunditat rècord de 3.770 m havien suposat la 
consolidació del prestigi de Pirelli, el salt a la internacionalització de l'empresa 
vindria marcat per l’adjudicació del cable telegràfic per la connexió entre Xàbia al 
País Valencià i Eivissa a les Balears. Foren més de 100 km de cable produïts a la 
planta de Sant Bartolomeo a La Spezia entre 1889 i 1890 (Giuntini, 2014). A partir 
de l’èxit d’aquella operació es va convèncer el govern espanyol perquè pocs anys 
després confiés a la companyia milanesa una xarxa de set línies amb un total de 
620 km de cables entre la península i el Marroc. No cal dir que aquell projecte 
tenia un alt component polític i estratègic pel govern espanyol. D’una banda 
significava una aposta per la tecnologia i la modernitat de les infraestructures, i per 
altra banda contribuïa a la comunicació i un més alt control sobre els territoris 
colonials del nord d’Àfrica. 
Com indicava Giuntini, els èxits i els reconeixements obtinguts, l’estretor del 
mercat italià i l’inici de l’electrificació a l’Estat espanyol, foren elements que 
impulsaren la decisió de instal·lar anys a venir una fàbrica a Espanya.   
El 1890 la fàbrica milanesa ocupava 25.000 m2 i uns 1.200 operaris (Bigazzi, 1981: 
129). D’altra banda, el setembre de 1892 la casa italiana havia fabricat i instal·lat més 
de dos mil cinc-cents quilòmetres de cable submarí: 1.190  a Itàlia, 616 a la mar 
Roja i 726  a l’Estat espanyol (Bellavite, 2015: 35). El 1894 es fabricarien els primers  
cables subterranis per transport d’energia aïllats amb resina i armats amb plom i fleix 
de ferro,  i quatre  anys després s’elaborarien els primers cables telefònics.  
Aquell mateix any els conductors elèctrics representaven el 23,9% del facturat, i el 
1899 la xifra s’incrementaria fins el  49,2% (Bigazzi, 1981: 129). 
La dècada  dels noranta començaria amb el desenvolupament de pneumàtics per a 
bicicletes i acabaria amb els primers pneumàtics per automòbils. El 1894 es 
comercialitzarien les cobertes per bicicleta “Milano” i el 1897 les “Flexor” (Galindo 
Gómez). 
Mentre, l’agost de 1896 una patent de Pirelli protegiria la utilització del teixit “cord” 
(DD.AA., 1962). A partir de mitjans de la dècada dels noranta i fins a la Gran 
Guerra de 1914 Itàlia viuria un moment de gran expansió qualificat com  la belle 
epoque. S´imposava el sistema de la mecanització i la velocitat, el maquinisme i el 
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desenvolupament de la indústria mecànica com a indicador de l´eficiència del 
sistema industrial. Era la segona revolució industrial, la de la producció en sèrie, 
l´estandardització del producte o la uniformització del consum (Crepax, 2002: 40). 
El segle XIX de Pirelli acabaria amb diverses novetats productives: el linòleum, el 
perfeccionament del procés de recuperació i regeneració de la goma, cables aïllats 
amb paper per línies telefòniques, joguines de goma i, com s’ha dit, els pneumàtics.  
Es vivien moments de maduració i expansió de la companyia sota el control del 
gerent Giovanni B. Pirelli. Deia Carlo Benavite: “De formació liberal, malgrat el 
seu passat garibaldí, sense particulars simpaties pel moviment socialista (...) G.B. 
Pirelli no era en cap cas un reaccionari” (Bellavite, 2015: 40). Des del primer 
moment tindria present el welfare, en el sentit d’aplicar polítiques assistencials i de 
benestar. 
Malgrat tot, la fàbrica milanesa de Pirelli seria un dels focus de la revolta de 1898, 
coneguda per la massacre de Bava Becaris o els Fatti di Maggio. Les protestes dels 
treballadors italians, i milanesos en particular, condemnats a la precarietat i a la 
fam, desembocaren en vagues i manifestacions. L’aturada s’iniciava a la fàbrica de 
Pirelli el 7 de maig i les manifestacions foren reprimides pel general italià Bava 
Becaris i causaren, segons les fonts, al voltant d’un centenar de morts.   
A l’assemblea societària de març de 1904 es formalitzava l’entrada en el negoci dels 
seus fills  Piero (1881-1956) i Alberto  (1882-1971) en qualitat de co-gerents a partir 
de gener de 1905. Ida Russo vinculava, sense gaire fonament, l’operació d’establir-se 
a l’Estat espanyol amb l’entrada dels fills a l’empresa  (Ida Russo, 1999). Alberto 
s’ocuparia especialment de les relacions externes i institucionals, nacionals i 
internacionals; i Piero es faria càrrec de la gestió ordinària de l’empresa, 
l’organització, la producció, l’administració ... (Bellavite, 2015: 47). 
La Companyia anava agafant velocitat, i en pocs anys es convertiria en una 
empresa multinacional de referència. 
Aquests van ser, de manera succinta, el naixement i primers anys de la societat Pirelli. 
Prop de trenta anys després d’aquella aventura incerta, el seu fundador i gestors 
prenien la decisió de instal·lar la primera fàbrica del grup fora de Itàlia. A partir 
d’aquell moment s’establiria una estreta relació entre la Pirelli milanesa i la nova 
fàbrica de Vilanova i la Geltrú. Començava una història comuna. 
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7. Pirelli, 1902-1909 
 
Hem vist en el seu moment els raons i les accions que possibilitaren l’arribada de 
Pirelli a Vilanova i la Geltrú. L’empresa italiana es convertia d’aquella manera en 
una companyia multinacional.   
L’Estat espanyol absorbia el 44% de l’exportació de la Pirelli italiana, i aquesta 
ocupava el 75% del mercat espanyol. Inicialment, la fàbrica vilanovina es limitaria 
a la producció de conductors elèctrics aïllats amb goma i cotó. Poc a poc, els 
productes s’anirien sofisticant exigint importants inversions en ampliacions i nova 
maquinària.  
En cap moment –i passarien molts anys– la Pirelli italiana perdria el control i la 
gestió directa de l’establiment vilanoví. A tots els efectes era una filial de Milà i la 
seva autonomia era extraordinàriament limitada. Una realitat que començaria a 
canviar tímidament a partir de 1917 amb la constitució de la societat espanyola 
Productos Pirelli. 
En relació al nou centre productiu, deia Donato Barbone: “hi haurà gestió 
administrativa i direcció tècnica italiana, i italià serà també  al començament el nucli 
dels operaris més qualificats (Barbone, 1993; p.90). Calia convertir la buidor inicial 
en coneixement.  
La revista  La Energia Eléctrica el 1902 constatava que: “Los conductores y cables 
empleados por nuestra industria eléctrica eran en su totalidad suministrados por el 
extranjero; pero en muy breve les será imposible competir con los productos en 
España, pués la fabrica instalada en Algorta (...) y la importantísima que están 
terminando en Villanueva y Geltrú la renombrada casa Pirelli y Compañia, 
bastaran para cubrir (...) las necesidades del mercado español”.  
L’octubre de 1902 la direcció d’empresa  enviava un comunicat als seus clients 
espanyols donant detalls de la nova activitat. Era signada a Vilanova i la Geltrú per 
Pirelli y Cia (ASIP. Doc 564). Informava que  s’havia confiat la representació 
comercial de la societat als Srs. Colli y Bailo de Barcelona i a Pedro Bossi de Madrid 
“quienes son exclusivamente los encargados de la venta de nuestros productos en 
España, asi como de tratar los relativos asuntos comerciales”. 
I afegien: “La Casa Pirelli y Cia de Milán de la que procedemos, y que ha dirigido 
nuestra instalación, nos ha cedido también sus procedimientos, sus numerosas 
patentes, sus máquinas modificadas y perfeccionadas por su larga experiencia, y para 
facilitar nuestra misión nos permite emplear sus mismas marcas tan favorablemente 
conocidas en el mercado español”. Per tot plegat esperaven comptar amb  la mateixa 
confiança que fins aleshores havia tingut la Sociedad Pirelli y Cia de Milà. 
Allò suposava una important transferència de tecnologia i de coneixement a través 
dels directius i els tècnics que s’establiren al país. Com posava de manifest el Anuario 
de Electricidad corresponent a 1902, aquell any es formalitzaren múltiples registres 
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de patents de invenció per un període de cinc per part dels Sres. Pirelli y 
Compañía. En reproduïm textualment algunes d’elles: 
 

Un procedimiento mecánico para recubrir alambres, cables o conductores múltiples 
metálicos por medio de un trenzado de materias textiles o de hilos metálicos (...) Un 
procedimiento mecánico para la fabricación de cables metálicos o alambres 
recubiertos o aislados por arrollamiento de hilos o por la aplicación de cintas, así 
como por un trenzado envolvente del cable (...) Un procedimiento mecánico para 
cubrir alambres metálicos por medio de hilos arrollados o cintes o por ambos 
medios a la vez (...) Un procedimiento para recubrir conductores eléctricos por 
medio de capas de caucho o goma elástica, aplicada sobre los mismos en forma de 
tiras o fajas longitudinales, soldadas por sus bordes, formando una envolvente 
cilíndrico (...) Un procedimiento para recubrir conductores eléctricos con capas de 
goma o gutapercha, cilíndricas, estiradas por medio de hileras (...) Un 
procedimiento para recubrir conductores eléctricos con una o varias capas de goma 
o caucho, colocadas en forma de cintas arrolladas en espiral (...) Un procedimeinto 
mecánico para disponer una envolvente protectriz de plomo, aleado o no con otros 
metales, alrededor de conductores eléctricos aislados (...) Un procedimiento para 
aislar conductores eléctricos, recubriéndolos con papel o materias textiles, 
impregnados con sustancias aisladoras. 
 

En una circular adjunta de la mateixa data i signada per la Companyia a Milà s’hi 
deia: “tenemos el honor de comunicarle que hemos fundado en España la Sociedad 
Pirelli y Cia Fábrica Española de Hilos y Cables Eléctricos la que acaba de construir 
en Villanueva y Geltrú un establecimiento a propósito para fabricar en el país dichos 
artículos de manera suficiente para subvenir a su consumo total”. Aplicant les bones 
pràctiques del màrqueting es feia entendre que la decisió havia estat en resposta a les 
demandes dels clients, eludint parlar del mercat: “A esta empresa fuimos alentados 
por nuestra misma Clientela española, y nosotros le prestamos entero el concurso de 
nuestra experiencia de treinta años, a fin de que dicha apreciable Clientela pueda 
encontrar en la Casa que va a sustituirnos nuestros mismos productos con mayor 
comodidad y ventaja. La producción ya empezada por la citada fábrica irá 
aumentando á medida que la mano de obra alcance el grado de instrucción requerido 
hasta satisfacer completamente la demanda del mercado, entretanto nosotros 
ayudaremos a ello con los productos de nuestro Establecimiento de Milán”.  
Una nova comunicació, adjunta a les esmentades, datada a Vilanova l’octubre de 
1902 recordava que la Sociedad Pirelli y Cia acabava de construir a la ciutat un 
establiment de fils i cables elèctrics “segun puede Vd. ver en las adjuntas cartas” 
(ASIP. Doc 565). A continuació es donava notícia als clients de qui eren els primers 
dirigents: l’enginyer Cesare Giuliani com a Director; Carlo Boselli com a  Secretari i 
Attilio Piazza en qualitat de sotsdirector tècnic. Es precisava que tots ells disposaven 
dels poders col·lectius de les signatures, d’acord a l’escriptura atorgada el 27 de 
setembre de 1902 davant el notari Joaquim Basora. Al peu del comunicat 
s’adjuntaven les tres signatures. 
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A partir d’aquell moment apareixia en escena Carlo Boselli (Milano, 1876-1946), un 
personatge singular que arrelaria amb força a la ciutat. Tenia un gran talent i una 
gran capacitat per integrar-se a l’entorn que l’acollia, amb un perfil intel·lectual molt 
potent. Era present a tots els actes culturals de la ciutat, conferències, exposicions ..., 
a part de ser col·laborador de l'Institut d'Estudis Catalans i altres institucions 
d’àmbit nacional. Després de diferents destinacions a la península es convertí en 
traductor i hispanista reconegut. Fou professor de llengua espanyola, autor de 
diccionaris, gramàtiques i altres textos,  i traductor a l’italià de narrativa d’autors 
en castellà com Blasco Ibañez o José Maria de Pereda.  
El primer director de la fàbrica vilanovina, Cesare Giuliani, també establiria sòlides 
relacions personals amb alguns prohoms locals com el pintor Alexandre de 
Cabanyes. Francesc X. Puig Rovira relatava que el 1908 l’artista marxava a fer una 
nova estada a París, però que abans s’arribà a  Munic on residia el seu amic enginyer 
italià Cesare Giuliani que havia conegut a Vilanova durant la instal·lació i muntatge 
de la fàbrica Pirelli. A Vilanova i la Geltrú Giuliani es casaria amb Elsa, una 
alemanya amb qui conviuria al carrer Jardí, a Villa Elsa. Giuliani deixaria la direcció 
de la Pirelli vilanovina  novembre de 1907, establint-se a la capital bavaresa (Puig 
Rovira, 2018: 29). 
La seva dimissió tingué aspectes controvertits que veurem en el seu moment. 
En els primers temps de funcionament de l’establiment vilanoví els italians cuidarien 
de tenir-ho tot ben disposat i reglamentat. Òbviament, era la seva primera 
experiència fora del país, i volien deixar ben explícites les relacions de dependència i 
col·laboració entre la filial i la seu central. En aquest sentit es molt rellevant la 
publicació en data de 18 de setembre de 1902 de la  Istruzioni e Regolamento 
amministrativo per lo stabilimento succursale di Spagna (ASIP. Doc 566), on  es clarificaven 
funcions i procediments. Es deia que la “Pirelli y Cia. Fabrica Española de Hilos y 
Cables Eléctricos. Villanueva y Geltrú” tenia com a gerent el Sr. Ing. G.B. Pirelli i 
figurava a la seu central de Milà com a fàbrica o sucursal de la mateixa. En relació a 
l’autoritat espanyola i a tercers (corresponsals, clients o proveïdors) aquesta es 
considerava com autònoma. La fàbrica tindria inicialment un director tècnic 
electricista (Director), l’enginyer Cesare Giuliani, amb competències que no es 
limitarien només a la part tècnica (producció, costos, mesures elèctriques ...), sinó que 
fins a nova ordre es faria càrrec de la completa direcció de la gestió, extensiva a la 
part administrativa. A la part tècnica seria ajudat per un vicedirector tècnic 
(Subdirector tècnic),  Attilio Piazza; i la part  administrativa aniria a càrrec d’un 
secretari administratiu (Secretari), en aquest cas Carlo Boselli. El director tècnic 
tindria la custòdia de la caixa,  cedint una petita part d’aquesta per a despeses menors 
al secretari administratiu a qui es confiava la comptabilitat i la correspondència, de 
la regularitat de la qual hauria de respondre. D’acord al desenvolupament de les 
operacions, s’anirien incorporant un  magatzemista i altres empleats de suport. Per 
la seva part, la supervisió de la direcció de la planta de Vilanova i la Geltrú aniria a 
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càrrec de Francesco Piazza, director de la divisió de fils i cables elèctrics de la seu 
central de Milà.  
Les compres serien centralitzades a Milà, tot i que els petits subministraments  es 
podrien fer directament des de la sucursal, remetent còpia de la factura a Itàlia. La 
sucursal necessitaria l’autorització de Milà si calia fer  alguna compra de importància. 
En aquest sentit, resulta sorprenent l’ambigüitat dels termes, i que no es fixés un valor 
concret per clarificar les competències. En sentit contrari, el document detallava totes 
les transaccions que estarien sota control de la central, així com el procediment  per 
la gestió de compra i manteniment de màquines i instal·lacions 
Durant el primer període de funcionament de l’activitat els conductors fabricats es 
mantindrien al mateix preu que els produïts a  l’establiment de Milà, incrementats 
segons els drets aranzelaris o de duana i sempre en francs or. A mida que s’anessin 
avançant i acabant les noves instal·lacions es comunicarien a Milà els nous productes 
fabricats. En arribar al normal funcionament de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú es  
faria l’anàlisi de cost sobre el qual la seu central fixaria els nous preus  a practicar per 
la sucursal. Es precisava que les vendes es farien sempre a través dels representants 
comercials. 
Pedro Bossi, establert a Madrid, seria el responsable comercial de les àrees de: 
“Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Asturias, León, Vascongadas y Navarra”. Per la 
seva part, Colli & Bailo des de Barcelona es farien càrrec de: “Cataluña, Aragón, 
Valencia. Murcia, Andalucia, Extremadura, Galicia y Islas Baleares”. 
El reglament definia que a Milà es controlarien  els comptes de  la fàbrica de 
Vilanova: la constitució de la societat, la construcció de la fàbrica, màquines, 
manteniment i mercaderies; així com les màquines i gèneres  subministrats per Milà, 
a part dels comptes de caixa, clients, proveïdors ... S’enumeraven seguidament els 
diferents llibres comptables i registres diversos que es tindrien en consideració. El 
balanç comptable tindria caràcter mensual i s’enviaria còpia a Milà en els primers 
deu dies del mes següent. 
Un disposició transitòria preveia que l’enginyer Vittorio  Valdani estaria al càrrec de 
la construcció de la fàbrica de Vilanova amb plens poders per part del gerent de la 
Societat Pirelli y Cia, i continuaria exercitant aquest mandat fins que la fàbrica no 
estigués acabada  i es fes el complet lliurament al seu director, i finalitzés a judici del 
Sr. Pirelli la utilitat pràctica d’aquest mandat. 
En relació  als processos de selecció de personal es precisava que:  “Com a màxima 
no s’inscriuran els parents més propers del personal ja en servei, marit, muller, fills i 
cunyats ”. Una clàusula que no trigaria en saltar pels aires. 
Es contemplava un reglament intern específic pel laboratori elèctric i el registre de les 
mesures. Per la seva part, la fàbrica emplenaria cada quinze dies un resum  de la 
producció de fils, cordes i flexibles, amb còpia enviada a Milà. 
El mateix document de instruccions i reglament administratiu per la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú de 18 de setembre (ASIP. Doc 566) recollia un  Schema Regolamento 
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Operai destinat als treballadors. Entre els onze punts s’establia l’obligatòria  acceptació 
del reglament per part de tots els operaris; la jornada laboral ordinària de deu hores 
efectives, reservant-se la direcció l’opció de reduir-la  o augmentar-la a dotze hores 
segons conveniència, estacionalitat o exigències de la fàbrica. L’entrada i sortida de 
l’establiment s’anunciaria amb els xiulets de la sirena.  Per l’entrada el xiulet sonaria 
10 minuts abans de l’hora establerta per estar al lloc de treball. Un segon xiulet 
avisaria de l’hora precisa per engegar  la màquina. La porta es tancaria després del 
segon xiulet  i es reobriria pels endarrerits fins a un quart d’hora després del segon 
xiulet. Aquests endarrerits pagarien una multa equivalent  a mitja hora de treball. 
L’operari no podia interrompre o abandonar el lloc de treball sense motiu justificat, 
i ningú podia preparar-se per marxar abans del xiulet d’aturada de la feina. L’operari 
que sense autorització s’absentés del seu lloc  pagaria una multa equivalent a l’import 
del producte deixat de fabricar. En cas de reincidència podria ser acomiadat. Els 
operaris no es podien endur de l’establiment eines i altres utensilis de treball. El 
deteriorament o destrucció de màquines, aparells o eines per negligència, seria cauda 
de indemnització a l’empresa. El salari era de tant per hora i les hores treballades en 
festiu es remunerarien amb un increment del 20%. Aquell operari que percebés el 
seu salari com a insuficient, se’l convidava a deixar immediatament el seu treball. El 
pagament es faria el dissabte de cada setmana. El reglament també contemplava la 
prohibició de fumar  dins el recinte de la fàbrica, portar llumins a la sala de treball, 
introduir begudes alcohòliques i menjar en hores o espais no autoritzats. 
S’exigia als operaris una conducta modèlica respecte els seus companys i superiors. 
Les infraccions del reglament es castigarien amb multa, suspensió o acomiadament 
segons apreciació del personal de direcció. Qualsevol reclamació aniria dirigida al 
director o sotsdirector tècnic. 
Els treballadors de la fàbrica vilanovina no trigarien en organitzar-se i associar-se al 
voltant de la creada Sociedad Obrera de Cables Eléctricos. El 16 de febrer de 1903, 
només cinc mesos després de la inauguració, i en nom dels treballadors, la junta 
dirigia una sol·licitud a la gerència de Pirelli y Cía. D’una banda expressaven que 
“las horas extraordinarias de trabajo, siéndolo las que pasen de diez en los días 
laborables y todas en los domingos y días festivos, sean pagadas con un cincuenta por 
ciento de aumento sobre el precio ordinario”. Per altre banda indicaven que “el 
capital que tienen depositado cada uno de los trabajadores en la fabrica les sea 
entregado, pues no es costumbre en esta villa tengan los operarios ningún depósito 
en talleres ni fábricas”. 
És la única notícia que ens posa en coneixement d’aquesta pràctica  tan poc habitual 
de que els treballadors tinguessin una mena de dipòsit o fiança en el moment de 
ingressar a l’empresa. Ignorem de quina quantitat es tractava, del concepte de la 
mateixa, o del temps establert abans del seu retorn.  
Finalment, la junta de la societat obrera acabava dient que entenia la petició justa i 
raonable, esperant “de la pericia y nobleza de la gerencia una respuesta favorable”, 
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que sol·licitaven disposar en els propers tres dies. Desconeixem quina fou la resposta 
immediata de l’empresa, però ens consta la carta enviada per Giovanni B. Pirelli el 
23 de maig a la direcció vilanovina on preconitzava Pace e lavoro: “Pau i treball, aquí 
teniu el camí  a seguir, i espero que així continuï per un temps”. 
Tot i que el Diario de Villanueva y Geltrú havia presentat l’arribada de Pirelli com “un 
centro más de trabajo no ligado con las huelgas ni las contingencias de las crisis”, 
les vagues no trigarien en arribar a la fàbrica de cables elèctrics. La primera es 
produí només set mesos després d’iniciar l’activitat, entre el 14 d’abril i el 11 de 
maig de 1903 per haver  admès  un operari no sindicat. La crispació va anar 
creixent en saber que es volien contractar esquirols, i fins i tot s’enviaren reforços 
de la guàrdia  civil. Finalment, hi hagué un acord a gran escala que implicava els 
directius Giuliani, Piazza i Boselli; el representant sindical Francesc Milà i Batlle, i 
Pau Barbé en nom del diputat a Corts. L’acord acceptava que l’empresa podria  
admetre operaris no sindicats a canvi d’indultar sense condicions a tots els vaguistes 
i readmetre l’operari objecte del conflicte.   
El Diario de 17 d’abril informava que grups d’obrers havien impedit que altres 
anessin a cobrar el sou. L’empresa havia confirmat que les nòmines eren 
dipositades al   Jutjat Municipal, on es podrien cobrar prèvia identificació.  
A l’assemblea general d’accionistes de Pirelli & C. celebrada el 22 de març de 1903 
es feia repàs dels resultats obtinguts l’exercici anterior on es posava de manifest una 
reducció de producció a l’establiment de Milà deguda a la compensació efectuada 
per la fàbrica vilanovina. D’altra banda, les mercaderies fabricades i expedides 
durant el 1902 des de la fàbrica de Milà a la nova planta pujarien a 36.209,79 L 
(ASIP. Doc 572). Cal tenir en compte que la planta vilanovina tot just hauria 
funcionat uns tres mesos i mig.  
En una ulterior assemblea, es precisava que  la posada en funcionament s’havia 
desenvolupat “regularment a mida que les màquines s’anaven posant a punt  sota la 
direcció de dos tècnics enviats des d’aquí, en qualitat de director i sotsdirector, i 
només amb l’assistència de sis operaris nostres, dos dels quals encara romanen a 
Vilanova per  poc temps”.  
En aquests mesos d’activitat gradual la producció havia arribat a prop de 40.000 lires 
mensuals, la qual havia estat venuda de manera regular. S’anotava que en un temps 
breu  totes les màquines destinades a la primera fase de la instal·lació estarien en 
funcionament amb una producció de 50 a 60.000 lires mensuals, ocupant 
exclusivament  manodopera indigena. 
S’afirmava que els productes fabricats eren de la plena satisfacció dels clients, la 
demanda dels quals assegurava el treball continuat de la fàbrica que obligaria a 
augmentar la seva potencialitat més aviat del previst. Igualment, s’assegurava  que el 
preu de venda se sostenia  amb un bon marge en virtut de la tarifa duanera, tot 
esperant que en acabar l’exercici es podria recollir un benefici més oportú. Tot 
indicava que la fàbrica vilanovina havia iniciat amb bon peu. 



  
103 

 

Un text contemporani de 1903 constatava que aleshores la societat milanesa 
comptava amb una capital social de 5.500.000 L en accions i 3.000.000 L en 
obligacions. L’establiment de la capital llombarda disposava d’una superfície de 
40.000 m2, dels quals 25.000 eren coberts; la planta de  la Spezia amb 8.000 m2 i 
“ultima recentissima manifestazione dell’attività della Ditta è la Società spagnola 
Pirelli y C” (DD.AA., 1903). 
Mentre s’aixecava la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, el febrer de 1902, el país vivia 
una vaga general que en el  sector del metall duraria dos mesos. Tot s’havia iniciat 
el desembre de 1901 amb una vaga indefinida dels treballadors del metall de 
Barcelona que reclamaven la jornada de nou hores (Nadal, 2020: 52). El 1903 la 
fàbrica vilanovina hauria de fer front al primer conflicte laboral. El 14 d’abril els 
treballadors iniciaven una vaga perquè l’empresa havia admès  un obrer no associat. 
L’empresa respongué amb duresa pretenent renovar la plantilla. Finalment, es 
reprengué la feina  el 11 de maig amb alguns obrers nous i els antics (Martí, 1997: 
285). Aquest conflicte laboral seria recollit a la memòria de l’exercici redactat a 
Milà un any després. 
El Diario de Villanueva y Geltrú del 17 d’abril se’n feia ressò sense gaires detalls 
indicant que a la “fábrica de alambres de los Srs. Pirelli i Cia”, grups d´obrers 
havien impedit que altres operaris anessin a cobrar la nòmina. L’empresa 
confirmava que dipositaria  els sous al Jutjat Municipal on els treballadors podrien 
cobrar prèvia identificació.  
Pels detalls de la producció i facturació de la fàbrica vilanovina  recollim un 
document de maig de 1904 on es detalla un confronto de producció i exportació que 
ens permet veure l’evolució d’aquells primers anys (ASIP. Doc 596). Les vendes de 
l’establiment vilanoví –de producte local– havien passat de   65.157,60 L  el 1902 a 
843.669,23 L el 1903. Contràriament, els fils i conductors fabricats a Milà i venuts a 
Espanya havien passat de les  847.000 L el 1902 a 302.000 L el 1903.  Les vendes de 
cables a Espanya amb indiferència de l’origen haurien passat de les 912.157,6 L a les 
1.145.669,23 L. 
Si tenim en compte la totalitat dels productes, els cables elèctrics fabricats a Vilanova 
i la Geltrú, i els cables i articles diversos de goma fabricats a Itàlia i enviats a Espanya, 
les vendes globals del grup havien passat de les 1.088.157,6 L el 1902 a les 
1.319.669,23 L el 1903. L’increment correspon en la seva integritat a cables elèctrics, 
ja que la xifra dels articles de goma es manté estable. Era la quantitat més alta de 
cables elèctrics facturats a Espanya per part de la societat italiana. 
La memòria  de l’assemblea d’accionistes celebrada el 1904 i corresponent a 
l’exercici anterior dedicava un capítol al Stabilimento succursale di Spagna in Villanueva 
y Geltrú (ASIP. Doc 596). S’indicava que d’acord al propòsit expressat l’any anterior 
s’havien realitzat les accions necessàries per atorgar a la nova planta el caràcter 
d'una veritable filial. Així, es va assumir la despesa de 8.026,70 L que venien 
íntegrament a càrrec de l’Exercici. El cost del nou establiment, que tot i que es va 
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posar en funcionament els darrers mesos de 1902 es va enllestir el 1903,  havia 
pujat al final d’aquell any a un total de  909.574,23 L. Un cost que incloïa  les 
despeses de constitució, creació i posada en funcionament,  i la recent 
transformació en sucursal de la nostra societat. El valor net correspondria a 
766.101,89 L després d’una amortització de 143.472,34 L (51.617,65  L 
d’amortització ordinària i 91.854,69 L d’amortització extraordinària. 
A la memòria de l’assemblea d’accionistes es posava l’accent en que la fàbrica 
s’havia aixecat  i pagat  amb els recursos ordinaris de la companyia, sense recórrer 
a una ampliació de capital que havia estat autoritzada per la pròpia assemblea el 
1901.   
La iniciativa facilitaria donar millor servei als clients espanyols i ampliar el mercat.  
També es precisava que l’objectiu no era tant el incrementar la xifra de negoci que 
amb aquest país es feia de  molts anys, sinó aturar el perill de perdre aquell mercat 
arrel de l’increment de drets duaners establerts amb el Decreto de 12 de juliol 1901. 
El resultat del primer any només cobria les depeses generals, una petita part 
deguda a l’amortització, i també per l’impacte de les despeses que sempre 
acompanyen  una activitat que tot just es trobava en fase inicial. També atribuïa 
la migradesa de resultats a  la vaga d’abril i maig,  que si bé no havia deixat motius 
de preocupació pel futur, sí que havia generat algunes pèrdues. 
Els beneficis insuficients de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú serien aprovisionats 
per la seu central. Es donava per fet que els resultats de l’actual exercici serien molt 
millors, anotant que ara es treballava regularment i de manera organitzada ben 
alimentats per la demanda del mercat, fets que legitimaven l’expectativa d’uns 
resultats satisfactoris.   
La mateixa memòria recollia tres importants intervencions en el sector dels cables 
submarins: la  llarga campanya de reparació del cable de la Mar Roja, l’enllaç 
Nàpols-Palerm i un encàrrec de la Eastern Telegraph Company per reparar un 
cable seu a l'estret de Messina. 
En un altre ordre de coses cal esmentar que la societat italiana aquell mateix any 
iniciaria la fabricació de caixes d’ebonita –un cautxú vulcanitzat molt dur– per fer 
acumuladors elèctrics.  
El 10 de maig de 1903 la revista La Energía Eléctrica publicava un extens reportatge 
sobre “La industria eléctrica nacional” i, més concretament, sobre “Fabricación de 
conductores”. Un text signat per  Sancho López que a més de fer un al·legat a 
favor de la producció nacional donava notícia de l’activitat de dues noves 
companyies del sector com eren Cables Eléctricos de Algorta i, molt especialment, 
Pirelli y Compañia de la qual feia una dilatada presentació.  
El cronista advertia que calia emancipar-se de la tutela estrangera “absorbente de 
nuestro dinero”. Indicant a continuació: “El hundimiento del poderío colonial ha 
producido una reacción favorable (...) A la industria acuden los capitales medrosos; 
fúndanse empresas, créanse Compañías, surgen fábricas, y en nuestras grandes 
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poblaciones, en las ciudades, en las villas y pueblos y hasta en el campo, la 
chimenea levanta el humo de su fábrica más alto que las agudas veletas delos 
templos, demostrando que en el taller y en la fábrica se santifica con el humo de la 
hulla al trabajo (...)”. 
Informava dels reconeguts cables de Pirelli fabricats fins aleshores a Itàlia –a la 
fàbrica de Milà i de la Spezia– i instal·lats a ciutats de Itàlia, Egipte o  Grècia, i a 
l’Estat espanyol a Madrid, Bilbao, Valladolid, Burgos o Pamplona. 
A partir d’aquí l’autor s’esplaiava en detallades  explicacions de les noves 
instal·lacions de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú: “La región catalana que marcha 
a la cabeza de nuestro adelanto industrial, cuenta una nueva y grandiosa fábrica 
en Villanueva y Geltrú: la de la Sociedad española Pirelli y Compañía”. Afegia que 
el 1901 s’havia constituït la societat espanyola Pirelli, procurant-se les patents de 
invenció de la societat, anotant que s’havia elegit Vilanova, a 40 km de Barcelona 
i amb una important línia de ferrocarril.  
La idea de la nova factoria era: “Empezar con la instalación necesaria sólo para la 
fabricación de los conductores aislados en materias textiles y goma, dejando para 
más tarde la construcción de los cables subterráneos bajo plomo y cables armados 
para grandes transportes de fuerza a elevadísimas tensiones”. Els fonaments de la 
fàbrica s’havien iniciat a primers de 1902 i el juliol s’havia completat la primera  
part del programa. Després de la inauguració del 11 de setembre, “en Noviembre, 
el mercado español contaba ya con los productos de la casa Pirelli en cantidad 
bastante para cubrir las demandas del pais”. 
Entre els edificis acabats, hi havia l’edifici central per generar energia amb el taller 
de reparacions adjunt (1.000 m2); l’edifici shed per fabricació de conductors (2.000 
m2); i el de magatzems,  serveis especials, gabinet elèctric i administració (1.100 
m2). Aleshores la fàbrica  comptava amb 200 empleats especialistes, alguns dels 
quals vinguts de Itàlia per formar els treballadors autòctons. La previsió era poder 
triplicar la plantilla. 
El cronista posava l’accent en l’existència de “un reglamento especial para la 
disciplina e higiene, siguiendo los preceptos más modernos admitidos por la ciencia 
y análogos a los que rigen en los primeros establecimientos de Europa”. Igualment, 
les instal·lacions s’havien aixecat d’acord als més moderns criteris de l’arquitectura 
industrial.  
La força motriu instal·lada era de 300 HP pensada en la instal·lació completa. 
Aquella potència, mitjançant alternadors trifàsics, es transformava en energia 
elèctrica distribuïda a les diverses seccions. La il·luminació s’aconseguia amb 400 
làmpades incandescents i 30 d’arc. La central elèctrica era ben il·luminada i 
ventilada amb quatre seccions independents. La primera sala disposava de dues 
màquines de vapor tàndem de la fàbrica Franco Tosi de Legnano de 300 cavalls 
efectius amb els seus corresponents condensadors. Aquestes màquines actuaven  
mitjançant corretges sobre grans alternadors trifàsics de la casa Brown Boveri y 
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Compañía, construïts per una tensió de 200 volts per absorbir la força de les 
màquines que podien funcionar independentment. A la segona sala s’hi trobaven  
dues calderes de vapor  de la casa Tosi tipus Cornevall “con hogar interno 
ondulado y excéntrico de 150 HP”,  treballant a 11 atmosferes de pressió; dos 
reescalfadors de vapor a 300ºC, dues bombes en combinació amb un depurador 
d’aigua d’alimentació, i quatre grups d’economitzadors amb els seus netejadors 
automàtics. 
Algunes d’aquestes dades es complementen amb les aportades per Joan Carles 
Alayo: “Inicialment, com a elements motrius la fàbrica vilanovina disposava de 
dues màquines a vapor F. Tossi de 150 i 50 CV, les dues acoblades a dos 
alternadors trifàsics Brown Boveri de 150 i 50 CV, respectivament. La fàbrica 
utilitzava una tensió de 200 V i una trentena de motors d’entre 1 i 2 CV de potència 
que movien la maquinària. Es disposava d’enllumenat elèctric amb 30 llums d’arc 
i 400 làmpades d’incandescència. Totes les màquines disposaven de motors 
independents per evitar el sistema de transmissions. Els cables de més tensió que 
es fabricaven  eren de 1.500 V d’aïllament en cautxú. La majoria de fils i cables 
s’aïllaven amb diverses capes de cotó, una de goma i vernissos exteriors.   (Alayo, 
2007: 413-414). 
La tercera  sala acollia el taller de reparacions amb torns, llimadores, perforadores, 
serres continues, bancs de serraller i fuster ... La quarta sala disposava d’una 
instal·lació de gas pobre per calefacció amb motors de gas de reserva, amb un 
dipòsit de fustes i altres materials. 
Sobre la teulada de l’edifici s’hi trobava un dipòsit de ciment armat de 40 m3 de 
capacitat per subministrar aigua a les calderes. Davant, i en paral·lel a la central 
elèctrica, es localitzava la gran nau shed per la fabricació de conductors de coure 
aïllat. Els fils de coure electrolític pur, un cop estanyats, passaven per màquines 
cablejadores i després per altres que l’embolcallaven i cobrien amb cintes de goma 
o gutapercha tallades en torns especials. Posteriorment, i segons la tipologia, els 
cables entraven a les calderes de vulcanitzar, o passaven directament  a altres 
màquines per ser recoberts amb altres capes de material aïllant i cotó. Hi havia 
una gran quantitat de màquines per cobrir o aïllar  simultàniament amb dos i tres 
espires a sis, dotze i més fusos que servien per a la fabricació de conductors flexibles 
i fils prims, passant els primers a les màquines de trenar per ser revestits de cotó o 
seda de diferents colors; i els altres, un cop completat el seu aïllament, als dipòsits 
de vernissos per ser impregnats amb dos o més capes, segons les tipologies.  
Entre els mitjans productius també hi havia bobinadores amb 24, 32 o més fusos; 
màquines verticals per cablejar fils de coure prims; màquines per cobrir conductors 
gruixuts, i debanadores per cabdellar cànem, cotó i altres teixits. En una altra sala 
situada al mateix taller hi havia dues dependències, una amb petits forns per 
acolorir  i vernissar els fils elèctrics, i una altra per confeccionar troques, carrets i 
rotlles de flexibles. 



  
107 

 

L’autor del text feia notar “que el  grabado que representa el gran taller está 
tomado de fotografía hecha antes de la inauguración de la fábrica, y que la 
maquinaria hoy existente es más del doble que la representada”. 
Un altre edifici més petit acollia el gabinet elèctric dedicat a les mesures elèctriques 
dels conductors nus o bé aïllats mitjançant perfeccionats aparells de precisió. 
Annex al local hi havia els dipòsits d’assaigs elèctrics plens aigua.  
Altres construccions eren una casa de dos pisos per les oficines, uns espaiosos i 
ventilats magatzems, uns soterranis que acollien els metalls, els greixos, olis, 
vernissos i ingredients químics; i un magatzem a la planta baixa amb les primeres 
matèries i els productes d’expedició. 
Finalment, el cronista precisava que la distribució de la força es feia amb motors 
elèctrics aplicats a les màquines, suprimint les transmissions per corretges o els 
engranatges independents “tan peligrosas para los obreros como perjudiciales a la 
economia”. Les poques i indispensables transmissions eren instal·lades sota terra. 
Fins aquí els detalls que aportava la revista La Energía Eléctrica de maig de 1903 al 
voltant de la nova fàbrica Pirelli de cables elèctrics. Paradoxalment, l’article 
següent de la mateixa revista versava sobre “Aparatos de demostración para 
telegrafía sin conductores”. Els cables per telegrafia que el 1879 havien impulsat  
l’entrada de Pirelli en la fabricació dels cables començaven a ser una tecnologia 
obsoleta que reculava davant el desenvolupament imparable de la telegrafia sense 
fils. Certament, tot just s’havia entrat en el segle de les revolucions tecnològiques.  
En determinat moment el cronista esmentava que la Pirelli espanyola havia 
procurat fer-se amb les patents de la societat. Aturem-nos un moment en aquesta 
qüestió de vital transcendència per aquelles empreses tecnològiques estrangeres 
que s’establien en un altre país. El de les patents era un factor determinant per 
garantir la competitivitat. Com indicava Francisco Cayón, en relació al sector 
elèctric i les seves patents: “España era un mercado atractivo para un sector en plena 
efervescencia. Ciertamente la recepción de la electricidad fue homologable a la de los 
países del entorno (...) Parece sensato pensar que las multinacionales que fueron 
instalándose en España emplearon la tecnologia desarrollada en sus paises de origen” 
(Cayón, 2017: 15). A Espanya la duració màxima de la patent era de vint anys. 
El mateix autor ens fa veure que la Società Italiana Pirelli constava entre les deu 
primeres companyies estrangeres amb més patents registrades a Estat espanyol en 
el període entre 1878 i 1939. Pirelli disposava de  43 patents concedides, de les 
quals 17 les considerava l’autor patents d’alt valor (PAV), per arribar als deu anys 
de vigència. Les patents de la italiana, però, eren ben lluny de les 479 de 
l’holandesa Philips. Finalment, Francisco Cayón apuntava: “Productos Pirelli y 
Comercial Pirelli registraron un buen número de patentes, aunque más del 90% 
fueron de Introducción  y únicamente 6 llegaron a los diez años de vida. La matriz 
transalpina, por su parte, mantuvo 17 PAV, que formalment nunca transfirió” 
(Cayón, 2017: 37). 
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El 1903 s’iniciaria a Vilanova i la Geltrú la fabricació d’alguns articles de goma i el 
1908, modificat el règim duaner, cables subterranis per transport d’energia, al que 
seguirien els cables telefònics el 1911. Les inversions no s’aturarien, ampliant l’àrea 
de trefilat del coure, la vulcanització i, posteriorment, la fabricació de calçat.  
Les fàbriques italianes tampoc estaven exemptes de problemes laborals. El 1904 
una vaga general aturaria l’activitat, i un any després la reforma social de Giolitti 
aconseguiria la reducció de la jornada laboral, i Pirelli tindria un paper destacat a la 
comissió encarregada de la prevenció i reducció d’accidents de treball (Pozzolini). 
La revista Fomento de juliol de 1903 donava notícia de la visita a Vilanova i la Geltrú 
dels representants de l’empresa  Comptoir des Quincailleries Reunies de l’Est de 
Fesches-le-Châtel, del departament francès de la Doubs a la regió de la Borgonya. Es 
tractava d’una mena de consorci amb fàbriques associades d’un mateix producte i 
dedicats a la distribució de ferreteria i ferros esmaltats i estanyats, cargols, claus ...; 
interessats en establir-se a la zona i col·laborar amb Pirelli. Foren rebuts per 
representants del consistori vilanoví i per Cesare Giuliani, Francesc Font i Gumà, 
Pau Alegre i Sebastià Gumà. Visitaren els terrenys de davant del Parc que foren de 
les dissoltes Miró, Torrents y Cía, i Saavedra y Cía. Així mateix, estigueren a la Pirelli, 
a la fàbrica de la Rambla  i a l’Escola Industrial.  
El Anuario de Electricidad de 1904 també es feia ressò de l’existència de Pirelli y Cia. 
Fábrica Española de Hilos y cables Eléctricos com a sucursal de la Sociedad Pirelli 
& Cia de Milán. Així mateix, s’adjuntava una vinyeta publicitària de  Pedro Bossi 
de Madrid com a representant de Pirelli y Cía de Villanueva y Geltrú. D’acord a 
aquella informació Bossi tenia les representacions de Pirelli & Cía de Milano 
(cables eléctricos y manufactura general de caoutchouc, etc), Westfälische Kupfer & 
Messingwerke de Vogelberg (Hilos y cables de cobre desnudo), F.W. Busch de 
Lüdenscheid (Accesorios para electricidad), Porzellanfabrik – Hermsdorf 
(Aisladores Delta, aislador privilegiado), Marelli y Cía de Milano (pequeños 
motores y ventiladores) i Le Carbone de Levallois-Perret (Pilas, carbones, etc). 
El Diario de Villanueva y Geltrú de 31 de maig de 1904 donava la notícia de que “(...) 
el señor alcalde [Milà i Batlle] está haciendo activas gestiones para lograr que 
dentro el más breve plazo posible sea un hecho el establecimiento en nuestra villa, 
de una red telefónica urbana que enlazada con la interurbana, pueda poner en 
comunicación directa a las fábricas, industrias y demas establecimientos con los 
abonados de la capital”. 
Després d’uns primers anys d’estudi i desenvolupament del producte el 1905 la 
companyia italiana iniciava la producció industrial a gran escala de pneumàtics 
per automòbil a la fàbrica de Sevesetto. Giuseppe Venosta dirigiria la divisió de 
pneumàtics fins la Segona Guerra Mundial. 
Carlo Bellavite esmenta una carta de Giovanni B. Pirelli de setembre de 1900 
després d’una visita a la FIAT –constituïda el 11 de juliol de 1899 a Torí–  indicant 
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que Pirelli hauria de preparar-se. Assumia que la fabricació de pneumàtics per 
automòbil exigia d’una llarga i costosa preparació i posada en marxa (Bellavite, 
2015: 40). Segons anotaria el fill Alberto el 1946,  la FIAT no fou un client fàcil: 
“La FIAT fu un cliente difficile da conquistare” (Pirelli, 1946). 
En poc temps els pneumàtics es convertirien en l’article “de marca” de la casa 
italiana, un fet natural tenint en compte que aquest era un bé de consum que es 
popularitzaria amb l’auge de l’automòbil i el seu paper social. Una càrrega 
simbòlica i emocional que no tindrien bens d’equip, de inversió o de producció, 
com els cables elèctrics. 
Per la venda dels pneumàtics Pirelli per automòbil fabricats a Itàlia –fins els anys vint 
no es produirien a Catalunya– el juny de 1905 es signava un acord de representació 
amb exclusivitat per a tot l’Estat espanyol, vàlid per quatre anys amb dret de 
pròrroga,  amb el representant Sr. Manuel Ferrer de Barcelona (ASIP. Doc 644). 
El capital social de l’empresa milanesa arribaria el 1905 al set milions de lires, i 
aquell any subministrava el teixit per a la construcció del  dirigible del comte 
Alejandro de Schio (DD.AA., 1962).  
Per la seva part, la fàbrica vilanovina –d’acord les dades de la matrícula industrial– 
aquell mateix any declarava  4.500 fusos de filatura i 26 kW de força motriu, metre 
que dos anys després precisava 683 fusos de seda i 5.817 fusos de cotó. 
L’informe de l’assemblea d’accionistes de 12 de març de 1905 signada per Giovanni 
B. Pirelli a Milà, constatava que Espanya continuava reduint els cables importats de 
Itàlia en benefici de la producció realitzada  a Vilanova i la Geltrú (ASIP. Doc 638). 
El 1904 Milà havia enviat a Espanya cables elèctrics per valor de  178.000 L,  124.000 
menys que 1903. Per la seva part, , Vilanova havia incrementat les vendes en 159.000 
L, arribant a la xifra de  1.003.453,02 L. 
Cal considerar que determinades tipologies de cables havien de continuar important-
se en no poder-se fabricar, encara, a la planta vilanovina.  
L’informe recollia altres comentaris: “A causa del semi estancament en el camp dels 
negocis que  domina Espanya de fa un temps, el treball de la nostra sucursal no ha 
pogut avançar amb la rapidesa que l’organització i la potencialitat li permeten (...) 
No és probable que sigui aviat el despertar de la demanda per part dels clients i no 
gaire lluny una disposició de la tarifa aranzelària  que afavoreixi la producció d’altres 
tipus de conductors, ara no prou protegits, i per la fabricació dels quals la sucursal 
està preparada,  o ho estarà en breu”. 
Dades semblants s’abocaven a l’informe de la junta d’accionistes de 25 de març de 
1906, a partir de la valoració de l’any anterior (ASIP. Doc 674). De la sucursal de 
Vilanova es deia:  “compleix amb pas regular, però lent, el seu programa, amb un 
augment gradual de la producció. La xifra de vendes d’aquest any representa un 
progrés de 62.455,70 L.”. Afegia que la producció de cables elèctrics s’havia 
sistematitzat i augmentava contínuament, i que també s’havia estudiat la l’elaboració 
a la sucursal d’alguns articles de goma, particularment aquells que  satisfan millor la 
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demanda local i que exigeixen unes instal·lacions més senzilles. Les vendes netes de 
la fàbrica de Vilanova per 1905 havien estat de 1.065.908.72 L, en relació a les   
1.003.453,02 L de l’any precedent. Un increment de vendes que representava un 
modest 6%. Per la seva part les vendes netes de l’establiment de Milà havien estat el 
1905 de 15.077.403 L, respecte les 13.074.385,74 L de l’any anterior. 
Nicola Crepax parlava de la belle époque –o edat d’or fins la Gran Guerra–  quan a 
partir de 1906 es desenvoluparia una potent nova indústria mecànica vinculada a 
ferrocarrils, armament, maquinària agrícola ...;  despuntant iniciatives vinculades 
a una generació d’empresaris com Giovanni Agnelli, Camilo Olivetti, Giorgio 
Enrico Falck o Giovanni Battista Pirelli “uno dei migliori tra la prime leve di 
laureati al Politecnico de Milano” (Crepax, 2002: 21). En el sector de l’electricitat 
destacarien empreses com Falk, Marelli, Edison, Olivetti i, evidentment, Pirelli. 
Aquesta estava vinculada a la segona banca del país, el Credito Italiano.  
El 1905 la planta vilanovina iniciava els treballs d’adaptació i ampliació per acollir 
en breu la fabricació d’articles de goma, diversificant així la fins aleshores exclusiva 
elaboració de cables elèctrics aïllats. A la denominació de l’empresa, fins aleshores  
“Pirelli y C. Fabrica Española de Hilos y Cables Eléctricos”, s’hi afegiria ara “y 
artículos de goma”. El 1906 la Pirelli italiana fabricava i instal·lava el primer cable 
submarí d’energia al llac italià de Garda. 
Les activitats de la Pirelli milanesa no paraven de créixer  en diversificació i volums, 
de manera que el 1906 s’adquiria a la perifèria i al nord de la capital llombarda, a 
la zona Greco Milanese – Sesto San Giovanni – Niguarda, una gran parcel·la on 
s’aixecaria una nova i moderna fàbrica que permetria racionalitzar la producció i 
adaptar-se a les exigències tècniques i laborals. La zona era coneguda per la 
Bicocca, degut a l’existència del palau de la Bicocca degli Arcimboldi. A mida que 
s’aniria posant en funcionament, a partir de 1909,  aniria desapareixent l’activitat 
de la primera planta de Ponte Seveso, sul Sevesetto, i la posterior ampliació d’aquella 
–just al seu davant– a la zona coneguda per Cascina Brusada, atès que allà s’hi 
trobava una antiga casa de camp cremada (Gennarini, 1948). A la Brusada s’hi 
elaboraven els pneumàtics. L’operació d’adquisició dels terrenys de la Bicocca fou 
conduïda  per diversos grups financers i empreses participades com  Credito Italiana 
amb Pirelli i Feltrinelli, o  la Commerciale  amb Breda; amb la voluntat de  crear una 
gran àrea industrial  “quartiere industriale Nord Milano”. El projecte s’executaria  
parcialment i la part corresponent a la Pirelli resultaria un èxit immediat (Bigazzi, 
1981). Passats els anys, on havia estat la fàbrica de la Brusada, enrunada pels 
bombardeigs de la segona Guerra Mundial el 1943,  –ara ja convertida en piazza 
Duca d’Aosta– s’hi construiria el gratacels Pirelli. L’imponent edifici  –icona de la 
moderna arquitectura milanesa–  s’inauguraria el 4 d’abril de 1960 i acolliria les 
oficines centrals de la multinacional italiana amb més de 1.200 empleats. Això 
passava just al davant d’on s’havia fundat el 1872 la primera fàbrica de Ponte 
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Seveso impulsada per G.B. Pirelli.  Un gest carregat de intenció i nostàlgia impulsat 
per Alberto i Piero Pirelli, fills del fundador.  
Segons Duccio Bigazzi, l’elaboració de cables i fil elàstic passaria a la planta de 
Bicocca, i a Ponte Seveso i Brusada quedarien altres articles de goma i els pneumàtics. 
Segons aquest autor, la inversió a les fàbriques de Milà entre 1908 i 1914 seria d’uns 
deu milions de lires (Bigazzi, 1981: 134). 
La nova fàbrica de la Bicocca es posaria gradualment en funcionament  entre 1909 i 
1912 i ben aviat es convertiria en un model d’organització que enlluernava per la 
seves dimensions i múltiples activitats. I just al costat  d’aquell motor industrial de 
primer ordre s’aixecava amb mostres de poc dissimulada decadència la Bicocca delle 
Arcimboldi, un palau del segle XV. Una edificació representativa de l’arquitectura 
llombarda del quattrocento. Després d’una primera restauració el 1910, el 1918 seria 
adquirida Pirelli i acolliria més endavant l’escola de nens o la biblioteca pels empleats 
de l’empresa. El 1922 seria convertida en museu i, posteriorment, seria dedicada a 
diversos usos i equipaments. Amb la transformació de l’entorn de la vella fàbrica el 
1985 i el desenvolupament del projecte Bicocca que afectaria uns 960.000 m2, l’espai 
acolliria infraestructures emblemàtiques com la  Universitat de Milano Bicocca o el 
Teatro degli Arcimboldi (Porzio, 2000). 
En definitiva, la nova planta acabaria acollint les tres línies productives de la 
societat: articles tècnics en goma, cables elèctrics i pneumàtics; en un món on 
l’electrificació, l’automòbil i els nous sistemes de comunicació com el telèfon es 
desenvolupaven amb força (Crepax, 2002: 25). 
En el cas concret de l’elaboració de la goma, Gennarini indicava que durant molts 
anys aquesta activitat fou “un passiu” per la Pirelli. En aquest sentit ressaltava la 
gran empenta viscuda gràcies als estudis sistemàtics de laboratori impulsats per 
Alberto Pirelli que substituïen amb base científica els purs coneixements empírics 
(Gennarini, 1948).  
Pirelli consolidaria en els propers anys el procés de internacionalització –aviat  
s’afegirien Anglaterra i Argentina– i el 1907 el capital social arribava als deu 
milions i mig de lires (Bigazzi, 1990). 
Mentre, l’activitat de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú tornava a estar pendent de 
les polítiques aranzelàries del govern espanyol. El primer número de la revista 
Fomento –òrgan de la delegació del Foment del Treball Nacional a Vilanova i la 
Geltrú– corresponent a maig de 1906, informava que el president de l’entitat Pere 
Fusté i Biel havia enviat una carta al ministre d´hisenda advertint que la revisió 
aranzelària del 30 d´abril de 1906 afectava a Pirelli y Cia “modelo de instalaciones 
modernas y su organización se aviene a los adelantos que los inventos y las 
corrientes de civilización imponen, lo cual, unido a la honda crisis que atraviesa la 
población, es causa de que  se establezca entre los obreros un verdadero pugilato 
para conseguir su entrada en el establecimiento”. 
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La delegació local del Foment del Treball s’havia constituït a Vilanova i la Geltrú 
el 1904, i des del primer moment la qüestió dels aranzels duaners fou un dels seus 
fronts més actius. La carta anotava que  “Pirelli es digna de mejor suerte y 
protección, que la que imponen los nuevos aranceles de aduanas (RD 23.03.1906) 
que imposibilitan la competencia con el extranjero”. La súplica de modificació de 
les partides aranzelàries  528 i 529 s’acompanyaven de la súplica adreçada al 
ministeri per part de Cesar Giuliani i Caldera (director) i de Carles Boselli i Melada 
(secretari), en qualitat d’apoderats de Pirelli. 
La missiva s’acompanyava d’una exposició detallada de la repercussió de l´aranzel 
per a cada tipus de cable. L’aranzel de 1906 anava destinat a penalitzar la 
importació, especialment de productes metal·lúrgics. L’increment de les tarifes 
aplicades a molts productes estrangers, una protecció aranzelària per afavorir la 
producció nacional, era també, com apuntava  Albert Carreras, un instrument que 
“compensava l’estretor del mercat” (Carreras, 2020: 14).  
El següent número de Fomento de juny de 1906 –un mes després– , comunicava que 
finalment  s’havia resolt la “cuestión Pirelli”. S’havien imposat  les antigues 
condicions prèvies al projecte de modificació gràcies a les gestions efectuades pel 
president de l’entitat Pere Fusté, pel president del Fomento del Trabajo Nacional, 
el també vilanoví Manuel Marquès, el diputat  Bertran  i Musitu,  i l´alcalde Soler 
i Bertot. Boselli se’n felicitava i reconeixia  “el acierto del Sr. Pirelli al escoger 
Villanueva para fundar en España su fabrica de cables y alambres eléctricos, por la 
noble y decidida protección que su industria ha recibido”. S’acompanyava 
d’agraïments a l’alcalde Soler Bertot, a l’Ajuntament, a Manuel Marquès, al diputat 
Bertran i Musitu, al president del Foment del Treball Pere Fusté, al president de 
l’Ateneu  Francesc Suñé, i a la premsa local. 
Per la seva part, el mitjà Costa de Ponent, proper a les tesis de Josep Bertran i Musitu, 
en la seva edició de 7 de juliol  afegia ressonància a les intervencions del diputat a 
Corts a la junta d’aranzels publicant una carta de la gerència italiana signada a 
Milà el 15 de juny: “La Dirección de la Fabrica Pirelli y Cia de Villanueva y Geltrú, 
nos dá comunicación del éxito brillante que han tenido las gestiones hechas en 
Madrid para proporcionar a la indústria de los hilos y cables eléctricos aislados 
unos derechos aduaneros equitativamente respondentes a las exigencias de la 
fabricación”. 
El mateix número publicava diverses cartes d’agraïment de la Pirelli vilanovina 
signades  pel director Cesare Giuliani i el secretari Carlo Boselli. També es 
publicava una carta signada per Francesc Suñé, president de l’Ateneu de Vilanova, 
dirigida al diputat Bertran:  “(...) las más expresivas gracias por la parte activa que 
se ha dignado tomar en la discusión de la reforma arancelaria que afecta a la 
indústria de cables eléctricos  establecida en ésta villa, logrando con sus gestiones 
la favorable resolución de un asunto de tanta importancia para los intereses de la 
localidad”. 
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Tot plegat resultava un clar exemple de la voluntat unidireccional i tancament de 
files per part de tots els sectors, empresarial, polític i social.   
Just abans de l’estiu d’aquell any la fàbrica vilanovina inaugurava la nova secció 
d´articles de goma. Les novetats i bones notícies no s’acabarien aquí. 
El Costa de Ponent de 1 de setembre de 1906 donava notícia de l’ampliació de 
l’establiment per a la fabricació de “cables gruixuts”: “aquesta nova, serà motiu 
d´alegria pera molts trevalladors que´s trovan sense feyna”. També Fomento del 
Trabajo se’n feia ampli ressò en la seva edició de juliol de 1906 sota el títol 
“Ampliaciones de la Casa Pirelli”, on s’hi podia llegir: “El proyecto de dar a la 
industria mucha mayor extensión que la actual es contemporáneo de la fundación de 
la fabrica, pues los edificios ocupan poco más de la tercera parte del terreno 
adquirido. Recientemente, se ha inaugurado la fabricación  de artículos de goma y 
caucho, que va adquiriendo mucha importancia y sustituyendo lentamente a la casa 
central de Milan en el aprovisionamiento del mercado español. Otra ampliación que 
tendrá lugar muy en breve, consistirá en añadir una crujía al shed o cobertizo que 
corre paralelamente a la linea del ferrocarril, destinándolo a contener nuevas 
máquinas para aislar hilos, flexibles, cordones y cables para devanados de dinamos, 
para telegrafia, telefonia y timbres, para conducciones de fuerza, etc...”. S’afegia que 
si el tema aranzelari  quedava definitivament superat s’incorporaria una secció 
dedicada “a la  fabricación de cables subterráneos, hoy centralizada en Milan”. Per 
tot plegat, caldria augmentar la potència dels generadors d’energia. 
L’historiador Casimir Martí cridava l’atenció sobre el fet de que en els primers 
anys l’empresa no apareixia a la matrícula o contribució industrial municipal 
(Martí, 1997: 252). En paraules de Martí: “(...) és sorprenent que la fàbrica Pirelli 
només figurés a la matrícula industrial de Vilanova els anys 1904, 1905 i 1906. 
Sembla que cal descartar-ne com a recurs explicatiu, la possibilitat que l´empresa 
hagués estat enregistrada a Barcelona, atès que el trasllat de les oficines a la capital 
catalana tingué lloc pel mes de gener de 1913. Això és allò que degué passar amb 
el ferrocarril i els seus tallers”. Efectivament, el 1904 la societat apareixia a la 
matrícula industrial com a Pirelli y Cª, fàbrica de cables elèctrics domiciliada a la 
rambla de la Pau. El 1905 declarava 4.500 fusos i una força motriu de 26 kW/h. 
El 1906 es registrava el mateix nombre de fusos de filar, precisant que eren moguts 
per electricitat, a més de 304 fusos de seda. Ignorem la raó per la qual Pirelli només 
apareixeria aquells tres anys a la contribució industrial, però seria plausible pensar 
en alguna solució de compensació a canvi de bens o serveis prestats, tal com 
passaria amb  la fàbrica del gas  Ricart i Cia, que entre 1909 i 1926 quedaria 
eximida de càrrecs en concepte del servei d’enllumenat públic.   
L’assemblea d’accionistes de 1907 a Milà donava detalls de l’activitat de la fàbrica 
vilanovina corresponents a l’exercici de 1906 (ASIP. Doc 723). D’ella es deia: 
“aquest any ha fet un pas notabilíssim”. No en va les vendes havien passat de 
1.065.908,72 L el 1905 a 1.892.428,55 L el 1906, cosa que representava un 
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espectacular increment del 77%. Com a contrast, les xifres de vendes de l’establiment 
de Milà el 1906 foren de 19.055.279,92 L. 
De la justificació dels resultats per la fàbrica de Vilanova es deia:  “aquest augment 
és degut quasi totalment  als conductors per instal·lacions internes, que sempre han 
constituït la principal producció d’aquest establiment”. 
Mentre, l’inici de l’elaboració de productes de goma –anunciats a l’assemblea de l’any 
anterior–  s’anaven desenvolupament gradualment i s’havia culminat la  
industrialització en els darrers mesos. Les vendes d’aquests articles havien superat les 
30.000 L. 
Es comunicava que a la sucursal vilanovina s’estava concretant el projecte  de 
l’elaboració de cables subterranis, dels quals es parlaria en una propera assemblea 
extraordinària. La modificació dels aranzels duaners que gravaven aquesta mena de 
productes aconsellaven de poder-los fabricar a la planta vilanovina, element que 
accentuaria l’increment de vendes:  “L’increment es va veure afavorit els darrers 
mesos per la nova tarifa duanera que van entrar en vigor i això ha suggerit de dotar 
aquest establiment de les instal·lacions necessàries per a la producció de cables 
subterranis sota plom i armats”. 
Amb un facturat de prop de dos milions de lires i més de 300 empleats, no sorprèn 
que a la Pirelli de Vilanova se li presentessin possibles aliances. 
El  1907 la companyia alemanya fabricant de cables elèctrics Felten & Guilleaume-
Lahmeyerwerke  Actien-Gesellschaft de Mülheim (Colònia) proposava a Pirelli de 
participar en la constitució d’una societat en comú  a l’Estat espanyol per aixecar una 
nova planta per a la producció de cables subterranis. Es tractava d’una empresa de 
llarguíssima tradició artesanal que els anys vint del segle XIX ja es presentava com a 
Felten & Guilleaume. Als anys vuitanta ja fabricaven cables d’energia sota plom. El 
1898 s’havia fusionat amb Lahmeyerwerke AG, de qui se’n separaria cinc anys 
després. 
Sobre aquella operació frustrada –seguint Bruno Bezza– posem l’atenció en la carta 
signada a Milà el 27 de març de 1907 per la gerència de Pirelli & C. i dirigida a 
l’empresa alemanya Hon. Felten & Guilleaume – Lahmeyerwerke Ac. Ges. 
Carlswerk di Mülheim am Rhein (ASIP. Doc 726). La missiva era escrita en francès, 
amb l’afegit de “estrictament confidencial”. Feia referència als contactes d’Alberto 
Pirelli amb els alemanys per tenir una participació conjunta a la fàbrica de Vilanova 
i tenir el control absolut del mercat espanyol. En cas contrari, el fabricant alemany 
amenaçava  en entrar al mercat espanyol. La gerència de Pirelli es mostrava 
contundent: “Heu rebutjat la majoria dels nostres arguments i heu insistit en la 
conveniència d’establir una empresa conjunta a Espanya. Abans de trencar les 
negociacions tornarem a examinar la proposta amb l’esperança de trobar una 
entesa”. 
La proposta italiana era ben clara: si els alemanys participaven a la fàbrica 
vilanovina la direcció de l’activitat  “cables subterranis inclosos” quedarien en 
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mans de Pirelli. I, en qualsevol cas, la discussió s’emmarcaria en tres clàusules. A 
la primera, Pirelli indicava:  “El volum de negocis que fem a Espanya només  en el 
sector dels conductors no subterranis és molt superior a la xifra que totes les 
fàbriques de cable del país fan en cables subterranis. La nostra fàbrica de Vilanova, 
després de les primeres lluites contra la competència del país i les dificultats de la 
formació de la mà d’obra, treballa ara d’una manera molt satisfactòria des de tots 
els punts de vista”. En el segon punt deixaven clar que, un cop finalitzada la 
discussió aranzelària,  Pirelli ja havia decidit de fabricar a Vilanova els cables 
subterranis. Precisava que  si en els darrers temps no havien venut cables 
subterranis a Espanya, era causa exclusiva de la guerra de preus entre Espanya i 
Itàlia. I finalitzava: “l’endemà mateix de produir els cables a Vilanova no ens 
caldrà buscar una clientela: ens coneixen i ens esperen”. Dit això, advertien als 
possibles competidors d’entrar en una guerra de preus, i recordaven que per 
mantenir una posició de competitivitat s’havia decidit de instal·lar  una planta de 
trefilatge, i no els seria difícil d’aconseguir  un acord amb una de les més grans 
fàbriques de producció de coure d’Europa, a partir del mineral. En el tercer i 
darrer punt, la gerència milanesa indicava: “Si ens haguéssim trobat amb vosaltres 
en el moment en que ambdues empreses havien decidit establir una fàbrica de 
cables a Espanya, ens hauria semblat natural d’arribar a un acord. Però vam ser 
els primers a establir-nos, i davant d’això, ara defensarem la nostra posició”.  
Malgrat el to, no donaven les converses per finalitzades, i alhora que esperaven 
una resposta i una possible visita dels directius alemanys, els recordaven altre cop 
si els convenia entrar en una lluita com aquella.   
Com feia notar Bruno Bezza: “La Pirelli va respondre seccamente que no estava 
disposada a constituir un altre fàbrica a Espanya, i que més aviat veia una participació 
minoritària de la societat alemanya en l’ampliació de la sucursal vilanovina, en tant 
que no estava disposada a compartir amb altres la direcció de la producció i el seu 
control”. D’altra banda, i per fer front a la competència, s’havia decidit construir una 
àrea de trefilatge de coure per reduir el cost d’elaboració dels conductors. (Bezza, 
1987: 73). 
El to i la duresa del document feia pensar que l’operació quedaria frustrada 
definitivament: “La política de penetració a Espanya es fonamentava,  a més dels 
acords sobre matèries primeres (Compagnie Asturienne per al coure), en petites 
participacions minoritàries en empreses elèctriques regionals (Catalana de Gas y 
Electricidad, S.A. de Barcelona) sovint subordinades als contractes de 
subministrament, per la qual cosa Pirelli establia estretes relacions  amb altres 
proveïdors  (F.Tosi, Riva, Monneret, Oerlikon, Brown Boveri)”. I afegia: “A més, es 
va veure obligada a vincular-se comercialment, per poder introduir-se en els paquets 
de subministrament al mercat mundial, als tres grans grups europeus: la Brown 
Boveri de Baden, l’Oerlikon de Zuric i la Thomson Houston de la Méditérranée de 
París”.  
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Pirelli renunciaria a aquella aliança i mantindria la seva independència. Poc després 
executaria el seu propi projecte per la producció de cables subterranis. 
Molts anys després, la divisió de cables de goma de l’empresa alemanya seria 
adquirida el 2000 per la companyia holandesa Draka, i el 2012 aquesta entraria dins 
l’òrbita de Prysmian –hereva de Pirelli– per constituir Prysmian Group. 
Mentre,  la planta vilanovina perfeccionaria la fabricació de cables telefònics i 
telegràfics amb  aïllament en paper. 
El 1907 es tancava el primer capítol de la filial catalana de Pirelli. El projecte inicial 
estava plenament consolidat i els avenços es comptaven per èxits. La qüestió 
aranzelària s’anava clarificant, s’incorporaven nous productes i activitats, i la fàbrica 
s’anava ampliant, guanyant superfície, màquines i operaris. 
El març de 1907 el butlletí Fomento, òrgan de la delegació local del Foment del Treball, 
oferia un complet text il·lustrat de Víctor Oliva sota el títol “Pirelli & C. Fabrica de 
hilos y cables eléctricos”, que era un retrat precís de la fàbrica prop de cinc anys 
després de iniciar la seva activitat. Pel seu ineludible interès, en fem un extracte 
ben ampli.  
Començava dient que el  1901 es creava la sucursal de Pirelli a l’Estat: “que 
empezó por asegurarse patentes de introducción en España para los productos a 
que pensaba dedicarse”. I continuava: 
 

A finales del mismo año trabaron conocimiento los villanoveses con los delegados 
del establecimiento italiano que venían en busca de terrenos apropiados, que 
estudiaban los medios de comunicación y los elementos de vida. Por parte de los 
señores que entonces formaban nuestro Ayuntamiento y por la de todas las personas 
de alguna representación, se trabajó para que, entre todas las poblaciones que 
entraban en litigio para obtener la instalación en ella de los talleres, fuese Villanueva 
la preferida, y todos quedaron complacidísimos de la exquisita finura del Ingeniero 
Sr. Valdani, que intervino en todos los preliminares, y de cuya boca se supo la 
definitiva resolución que conferia a nuestra villa la disputada fábrica. 
 

Els treballs s’iniciaren el gener de 1902, el juliol acollien les primeres màquines, i 
el novembre s’enviaven els primers productes al mercat. Respecte de l’establiment: 
“Los edificios, espaciosos, muy bien ventilados e iluminados, fueron construidos 
con  estricta sujeción a las reglas de higiene del trabajo y en todos ellos campea un 
exquisito gusto que presta valor y relieve a construcciones de aspecto generalmente 
árido y desagradable”. Tot plegat gràcies a la feina de l’arquitecte Josep Font i 
Gumà “que supo dar a los más pequeños detalles originalidad y arte”. La fàbrica 
comptava  amb dues màquines de vapor de doble expansió tipus Sulzer construïdes  
a Itàlia i  muntades en tàndem  amb una potencia conjunta de 300 HP. Es 
disposava de reescalfadors i economitzadors per aconseguir el màxim rendiment 
calorífic del carbó. Es comunicaven amb dos alternadors trifàsics que feien la 
distribució a la planta. Fàbrica on es produïen “hilos, cordones, flexibles y cables 
en todas sus variedades, con aislamiento de goma o de gutapercha, papel y tejidos”. 
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El 1905 es faria una ampliació per productes de goma,  i el 1906 s’aixecarien noves 
instal·lacions pels cables subterranis. 
En aquell moment l’empresa ocupava  500 operaris i 30 empleats, “y que las 
vacantes son disputadísimas; los obreros están contentos de las condiciones 
higiénicas del trabajo y de su facilidad”.   
Potser el més interessant era el relat de les instal·lacions, el qual permet de fer-nos 
una idea precisa de com era la fàbrica en aquell moment: 
 

A la derecha de la entrada, en la parte que da a la Rambla, hay los almacenes de 
entrada y salida, con espaciosos sotanos, y a la izquierda la porteria y enfermeria. 
Desde la puerta, metálica y de mucho efecto artístico, cubierta por un tinglado, se 
admira el edificio central, de dos grandes naves, en la primera, a la derecha, hay las 
calderas de vapor y, junto a esta parte, una chimenea de 49 metros de altura, una 
de las más altas de Cataluña. Además, en ésta nave hay las dos máquinas de vapor 
y las dos dinamos; modelo, toda la central eléctrica de limpieza y de buen gusto. En 
la segunda nave hay el taller de reparaciones mecánicas: máquinas de perforar, de 
aserrar, de tornear, de fresar y sección de carpinteria, más un motor de gas pobre 
para suplir en todo o en parte la instalación generadora, si tal necesidad ocurriese. 
Al lado derecho de éste edificio hay un shed o cobertizo, de cinco crujías, que cobija 
las instalaciones de estañado del hilo de cobre, la trefilería, las máquinas de torcer y 
estirar los hilos para formar cables, las secciones de vulcanización y manipulación 
de la goma para las capas de aislantes y la complicada y hermosa maquinaria con 
que se confeccionaan las cubiertas de hilos trenzados que se superponen al aislante, 
haciendo el conductor agradable a la vista y a propósito para ser combinado con la 
decoración de las habitaciones. 
 

Però no totes les dependències eren a l’abast del cronista que, lluny del desengany, 
ho impregnaria de poètica i misteri: “la visita a los talleres está estrictamente 
prohibida. Esta prohibición favorece a la indústria productora de caminos para la 
electricidad, haciendo que la imaginación considere misteriosos esos grandes 
talleres vibrantes de movimiento, en los cuales se maneja el potente fluido, 
dominado pero ignorado, que se convierte en fuerza, en calor, en luz y se venga de 
la esclavitud a que el hombre le ha sometido, matando a los atrevidos que lo tocan  
sin las debidas precauciones”. 
L’escrit anunciava la novetat de la imminent posada en funcionament d’una línia 
de fabricació de cables subterranis, amb permís de la política de drets duaners: “se 
ha proyectado implantar en Villanueva, después de la reforma arancelaria y 
confiando que los tratados de comercio, aún pendientes de discusión, respetaran 
las tarifas ya aprobadas por las Cortes, los talleres para la fabricación de 
conductores subterraneos (...) Los tratados estan aún pendientes de discusión…!. 
¡Nadie sabe a que atenerse !”. Tot seguit Víctor Oliva aprofundia en aquest 
aspecte, subratllant la importància decisiva dels aranzels en el futur 
desenvolupament de la fàbrica vilanovina: 
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(...) Los Aranceles, que, imponiendo derechos de entrada casi prohibitivos a sus 
artículos, obligaron  a los Sres. Pirelli y C.ª a establecer en Villanueva la sucursal de 
que nos enorgullecemos, fueron indudablemente beneficiosos al país, porque dieron 
pan a muchos obreros, aunque fuese con capitales venidos del Extranjero; todos 
pueden recordar lo que costó, en 1906, conseguir que el estado de derecho creado 
por aquella legislación aduanera, no fuese aniquilado en perjuicio de todos. Ahora, 
contra aquellas promesas, y a pesar del comrpomiso moral contraido por las 
autoridades madrileñas en materia financiera (...) se quiere atentar a la integridad 
del Arancel para favorecer a quienes menos contribuyen a la riqueza nacional, a los 
representantes y comisionistas, que sólo se benefician a si mismos introduciendo y 
vendiendo maquinaria y géneros totalmente fabricados en el extranjero. 
 

Finalment, a banda de repassar alguns dels pretèrits projectes de Pirelli –
especialment en el món els cables submarins– es feia esment dels dirigents a Itàlia 
i a Vilanova.  
Presentava a Giovanni B. Pirelli com a comanador de la corona de Itàlia, el paper 
dels seus fills Pedro i Alberto, la direcció tècnica de la divisió d’articles de goma a 
càrrec d’Emilio Calcagni, i la de cables dirigida per  Francisco Piazza. El sots-
director era Leopoldo Emanueli, i Emanuele Jona el responsable del laboratori 
elèctric. A Vilanova destacaven el director Cesar Giuliani, els sots-director Attilio 
Piazza, i el director administratiu Carlos Boselli. Fins aquí l’extens document ofert 
per la revista Fomento,  amb una visió coetània i directa.    
Aquell any continuaria el conflicte amb la política aranzelària del govern espanyol. 
Així ho veia el periòdic Costa de Ponent en la seva edició de 23 de març de 1907: “La 
gent de Madrid ens ho esguerra tot. Ara que la fàbrica de cabs eléctrichs 
comensava les obres d´aixamplis, en les que probablement hi hagueren trovat el 
pa unes 300 persones més, comensen a sentar els preparatius d´un tractat ab 
Alemanya. Resultat de tot aixó, ha sigut l´ordre de suspensió d´aquelles obres a la 
Casa Pirelli y Cia y´l consegüent desconsol de tantes families com desitjen travall. 
¡Cuánta raó tenen els que diuen qu´els desgavells dels del cap-de-munt farán més 
autonomistes que la nostra propaganda”. 
Afortunadament, el maig es reprenien les obres. Del canvi i les obres d’ampliació 
en donava notícia el mateix Costa de Ponent   de 11 de maig: “Fa cinch anys que la 
Fábrica de Cables eléctricos Pirelli y C.ª está proveint desde Vilanova tot el mercat 
espanyol. Durant aqueixos cinch anys han vingut una pila d’inspectors, 
investigadors, etzétera, a amoinar als que dirigeixen la fabrica, suposantse que 
l’Estat no deuria estar prou convensut de l’existencia d’aqueixa industria a 
Vilanova. Ademés, ab motiu de la cuestió aranzelaria, el nom de la fàbrica Pirelli 
ha corregut molt per les altes esferes”. 
De l’ampliació per integrar la  fabricació de cables subterranis se n’havia fet ressò 
la premsa de Barcelona i Madrid: “No obstant, sembla que l’Estat Espanyol 
desconegui que hi ha a Espanya una industria nacional de cabs eléctrichs, encare 
qu’el fisch ho sápiga ben be del cert. Y diem qu’ho sembla, llegint una relació que 



  
119 

 

porta la Gaceta del 4 de Maig, referent als productes que’s deuen adquirir a 
l’estranger, per no fabricarse a Espanya”. 
L’ampliació de la planta aniria a càrrec dels  contractistes Martí Germans  d’acord 
al projecte de l´arquitecte Font i Gumà; els mateixos protagonistes que havien 
participat en l’obra original cinc anys abans. La nova edificació es faria al nord-
oest de la fàbrica, sobre terrenys adquirits a la vídua de Ruiz de Castañeda, 
ocupant  “uns 1.600 metres quadrats y tindrà la mateixa forma de Shed que tan 
alabada ha sigut en les demés seccions de la fábrica”. 
En aquell moment Pirelli ocupava més de 400 obrers i 30 empleats, “amb una 
llarga llista d´aspirants”. La instal·lació disposaria d’un  “Gabinet eléctrich pera 
ensajar els cabs subterranis. Així tindrem a Vilanova la primera fabrica espanyola 
d’aquestos grans cabs, que serveixen per conduir per sota terra l’energia eléctrica 
a les grans capitals”. 
El mitjà recordava que l´ampliació ocuparia els “cabs subterranis”, protegits pels 
aranzels, i que aviat es fabricarien també productes de goma.  
En una circular enviada als clients el novembre de 1907 es comunicava la dimissió 
de Cesare Giuliani coma  director de la planta italiana (ASIP. Doc 734).  La 
signatura col·lectiva quedaria limitada a Carlo Boselli i Attilio Piazza. 
Ignorem les raons que aconsellaren el relleu de Giuliani al capdavant de la fàbrica, 
però d’una carta de la gerència milanesa se’n dedueixen conflictes personals. La 
carta amb caràcter reservat i signada per Giovanni B. Pirelli anava datada el 9 de 
desembre de 1907 i dirigida a  “Signor C. B. Villanueva y Geltrú” (Carlo Boselli), i 
amb còpia a Sig. A.P. (Attilio Piazza)  (ASIP. Doc 735), on s’explicitava el malestar 
del gerent per la falta de comunicació per part de Boselli i Piazza en relació al director 
dimissionari Cesare Giuliani. Començava de forma ben enigmàtica: “El Sr. Fratino 
em comunica les seves anotacions en relació a l’acord G. Em va causar una molt mala 
impressió”. Sembla evident que l’affare G. es referix a la qüestió Giuliani. I seguia:  
 

Em sap greu detectar que vostè [Carlo Boselli] i el senyor A.P. han viscut amb  angoixa 
el comportament de l’enginyer G. He de lamentar profundament que dels fets que 
s’exposen mai va dir-se res al senyor F. Piazza en les seves repetides visites, ni tan sols 
en la seva última estada a Vilanova, quan el senyor G va patir una malaltia. I això 
també s’aplica al senyor A.P., pel que fa a ell (...) Sorprèn que considerés perillós i 
compromès per a ell posar en coneixement   de la gerència les profundes i greus 
mancances  de l’enginyer G., que avui destaca molt bé, sense adonar-se potser que al 
mateix temps augmentava la seva responsabilitat pel silenci que fins ara s’ha mantingut 
(...) Com podia assistir com un simple espectador a tot el que s’exposa i tot el seu 
patiment?. Pel que es diu,  era de l’opinió que nosaltres a Milà ho sabéssim tot. 
Segurament, que si hagéssim detectat que l’enginyer  G. era feble de ment i mancat 
d’energia, no hauria continuat al seu lloc (...) Serveixi la present d’advertiment pel 
futur. Confio que us en podreu beneficiar i que també sigui vàlid per al Sr. P. 
  

Així, doncs, el 1907 havia estat un any farcit d’esdeveniments per la jove filial 
vilanovina de la Pirelli. L’aliança frustrada amb un fabricant alemany, la consolidació  
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de la producció d’articles de goma, el projecte dels cables subterranis, o la sobtada 
dimissió del director de la filial catalana. A tot plegat s’hi afegien els resultats 
econòmics i les expectatives de vendes. 
Ho  podem comprovar a la memòria de l’assemblea d’accionistes celebrada el 15 de 
març de 1908, fent balanç del tancament d’exercici de 1907 (ASIP. Doc 757). El 
resultat de l’establiment de Milà havia arribat a les 20.872.737,33 de lires gràcies a 
l’exportació als mercats de l’Amèrica llatina. Tot seguit es posava de manifest el molt  
satisfactori augment de vendes de l’Stabilimento Succursale de Vilanova, que pels 
conductors elèctrics havien estat de  2.081.759,35 L, amb un increment respecte 
l’exercici anterior de 230.180,10 L, poc més d’un 12%. En relació als articles de 
goma, iniciats el 1906,  la producció era encara ristretta i de poca categoria amb una 
xifra de 108.289,20 L. Es recordava que la fàbrica vilanovina havia iniciat els treballs 
per introduir la producció de cables subterranis, que  esperaven fos efectiva els 
primers mesos de l’any en curs. Efectivament, aquell 1908 es fabricaria el primer 
cable d’energia  aïllat amb paper amb mescla impregnant. Eren cables armats per 
línies subterrànies de transport i distribució d’energia i també per a cables telefònics. 
Les noves instal·lacions d’ampliació productiva per cables subterranis sota plom i 
armats suposaren una despesa inicial el 1907 de 280.000 L, xifra que l’any següent 
havia pujat a les 370.000 L. En una circular enviada als clients amb data 1 d’abril de 
1908 es comunicava que Ciro Bernardini havia estat nomenat nou director de la 
Pirelli vilanovina (ASIP. Doc 760). 
Un fet que amoïnava especialment els directius de Pirelli en relació a futures 
ampliacions de la fàbrica, era el possible allargament de la rambla Samà, que 
llavors només arribava fins la via del tren. El 15 de març de 1908 Pirelli demanava 
garanties de que la rambla no s´allargaria. Però l’inevitable ampliació d’aquella via 
pública fins el mar es plantejaria el 1922 i seria una realitat el 1924.  
Aquell any  naixia la coneguda P-Lunga que esdevindria la popular icona de la 
marca italiana. La P allargada que sobrevolava  sobre la resta del cognom del 
fundador –ara ja una marca consolidada– es va crear a New York a requeriment 
del representant de la societat italiana a la ciutat, i han circulat diverses 
explicacions al voltant del seu origen. D’una banda la P allargada voldria recordar 
l’elasticitat pròpia de la goma, la primera matèria més definitòria dels orígens de 
l’empresa italiana. Per altra part, aquell símbol semblava coincidir amb un tret 
característic de la signatura de Giovanni B. Pirelli, d’acord a un document de 1884. 
El nou logotip arribava després que l’any anterior el Gran Premi de l’Automòbil 
Club de França fos guanyat per un vehicle amb pneumàtics Pirelli. El mateix havia 
succeït en el raid automobilístic entre Pequín i París, on el cotxe guanyador havia 
cobert els 16.000 km amb pneumàtics de la marca italiana.  L’esport del motor 
guanyava adeptes i popularitat, i la marca Pirelli aviat s’associaria  a aquell 
desplegament de tècnica i recursos.  
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Al costat de la tècnica o la qualitat, però, també s’accentuava el bon gust per les 
campanyes publicitàries i la imatge de marca. La P-lunga o la implicació i 
participació en les curses de motor anirien atorgant a Pirelli una pàtina de prestigi 
i glamur. Com indicava Bellavite: “Les campanyes publicitàries que han 
acompanyat tots els productes de la companyia des de principis del segle XX tenen 
un estil clàssic, orientat a juxtaposar la bellesa de la natura amb l’obra de l’home”, 
afirmant: “Il Calendario Pirelli nasce da questa tradizione” (Bellavite, 2015: 43). Si 
bé el món del cable no gaudiria d’aquell encant o atractiu del món dels pneumàtics, 
també apostava per les coses ben fetes i el bon gust. N´és un exemple ben il·lustratiu 
–i alhora una bona font de informació–  el catàleg comercial que la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú editava el gener de 1908 elaborat per la reconeguda i 
prestigiosa casa local  Oliva Impressor. De la casa italiana fundada el 1872 es feia 
ostentació dels reconeixements internacionals obtinguts entre 1875 i 1907 pels seus 
productes a Itàlia, França, Japó, Egipte, EE.UU., India o Romania. Indicaven que 
la fàbrica principal era a Milà amb filials a Torí i Nàpols, amb fàbriques sucursals a 
Spezia per cables telegràfics submarins i a Vilanova per conductors elèctrics i 
articles de goma, recordant que els representants exclusius eren Pedro Bossi a 
Madrid i Colli y Bailo a  Barcelona. Els preus es declaraven “por genero franco 
estación Villanueva, embalaje a cargo del cliente”. I entre les observacions: “Pago en 
francos efectivos, al contado con 2% descuento, a tres meses, neto. Ninguna 
reclamación es válida ocho días después de recibido el género. No se aceptan 
devoluciones arbitrarias. Las ventas de tratan exclusivamente  por mediación de 
nuestros representantes. Podemos fabricar cables hasta sección de 500 mm2. De 250 
a 500 mm2 se hacen presupuestos”. Es precisava que es treballava contra comanda, 
i que “la fábrica se reserva no aceptar pedidos por cantidades inferiores a 100 
metros hasta 1.000 metros, según el tipo de conductor”. 
També s’hi afegien alguns comentaris de caràcter més tècnic: “Ordinariamente el 
barniz de los hilos y cables aislados es negro con base de parafina. Se puede 
también hacer blanco con base de parafina; en este caso hay que aumentar el 3% 
los precios de base. Para barnices especiales con minio o bien con blanco molido 
con aceite, los precios seran convencionales”. 
Es precisava que “todos los rollos de conductores fabricados por la Casa Pirelli 
llevan etiquetas de la Casa, con indicación de la longitud, sección y tipo, y la marca 
de fábrica al dorso. La Fábrica no suele tener género listo en almacén, pues 
solamente trabaja sobre pedido. Muy en breve estaremos en condiciones de 
elaborar toda clase de cables aéreos, subterráneos o subfluviales, únicos, gemelos y 
trifásicos, para cualquier voltaje y en cualquiera sección” 
També s’oferien fils de coure estanyat amb cotó i vernís o goma, i sota plom, a més 
de fils per timbres, telègrafs i telèfons.  
A partir de 1908 el canvi a la direcció i l’increment dels aranzels que gravaven els 
cables subterranis van fer que la fàbrica Pirelli iniciés la fabricació d’aquells cables, 
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amb la ja esmentada ampliació de les instal·lacions. Aquell fet  obligaria a dotar-
se d’un important laboratori d’assaigs elèctrics que arribava als 150.000 V i, en 
paraules d’Alayo, “sens dubte el més important de Catalunya en aquell moment” 
(Alayo, 2007: 414). 
D’altra banda, un dels fets que motivava encara algunes controvèrsies eren els 
elements motrius de les instal·lacions. La màquina de vapor es trobava en franca 
regressió, tot i que no havia desaparegut, i hi havia altres opcions en competència, 
com l’electricitat o el gas. Apuntava Jordi Nadal: “El 1908, un observador  francès 
escriu que el motor de gas pobre substitueix avui la màquina de vapor ordinaria a 
moltes empreses catalanes, i no de les més petites, com per exemple afegeixo pel 
meu compte – el de 400 CV que mou la fàbrica Pirelli, de cables elèctrics , a 
Vilanova i la Geltrú”. Els motors de gas agafaren embranzida a  inicis del segle 
XIX a causa de l’elevat preu del carbó i les dificultats de les màquines de vapor. 
Com indicava Nadal, la màquina de vapor necessitava de molt d’espai, i l´energia 
que alliberava la combustió del gas d´hulla era més barata i simple que la del vapor 
d´aigua. Eren els avantatges del motor de gas –de hulla, gas pobre o acetilè– en un 
país mancat de carbó (Nadal, 1991: 185). 
Mentre, en el terreny productiu, sembla que la Pirelli vilanovina estaria participant 
en un projecte de cable telefònic submarí que s’instal·laria a Itàlia. Així ho deixen 
entreveure unes cartes de setembre de 1908 enviades de Vilanova i la Geltrú a Milà 
i signades per l’enginyer Jona (ASIP. Doc 777). Emanuele Jona havia fet estada a la 
fàbrica vilanovina entre el 22 de setembre i el 7 d’octubre, de la que en faria un 
informe per la gerència italiana. En la missiva corresponent al  26 de setembre es 
refereix al projecte del cable “Cala Marciana”, considerant variants a l’oferta 
presentada el maig en quan a preus i condicions. El cable s’enviaria a Nàpols per via 
marítima. En cartes posteriors –molt telegràfiques– signades pel mateix enginyer es 
parla d’un cable telefònic submarí.   
Mentre, el 15 de març de 1908 i en previsió de l´ampliació de la rambla Samà, 
Pirelli demanava a l’Ajuntament  garanties de que la rambla no s´allargaria, a 
efectes de poder ampliar la fàbrica en el futur. 
Resulta interessant la carta que el 28 d’agost de 1908 el gerent G. B. Pirelli enviava a 
Ciro Bernardini, director de la planta vilanovina, en relació a com calia afrontar les 
relacions amb els responsables sindicals (ASIP. Doc 769). Es feia saber a la direcció 
de la filial que la seu central aprovava el contingut de la seva lletra respecte al 
personal, donant suport a la seva posició i que no calia tenir por respecte les 
conseqüències d’una eventual vaga. I li feia una sèrie de consideracions. Trobaven 
bé que es rebutgés el reconeixement de  qualsevol desconegut –de l'empresa o 
privat– com a representant dels treballadors. El seus interessos havien de ser 
representats “per vosaltres” o per particulars, o bé per una representació dels 
mateixos operaris al servei dels  interessos col·lectius dels treballadors. Puntualitava 
que estava bé de mantenir-se ferm en allò que es considera just, però cal recordar que 
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més enllà de la justícia, també era necessari de tenir en compte l’oportunitat i indicava 
que sobretot tinguessin  cura per que no arrelés la idea  “de que amb la vostra 
arribada s’han corregit els sobrecostos derivats d’abusos i mals hàbits, activant un 
programa més enèrgic,  tot i que el nou director sigui vist com més intransigent i 
massa dur. Cal evitar que es formi una opinió semblant”. Per tant, “s’ha d’utilitzar la 
fermesa quan és evident que amb ella teniu raó, però també s’ha d’expressar amb 
tacte o compliments, que sense mostrar debilitat, persuadeixen també l’altra part de 
la justícia i la correcció dels propis actes”. Seguidament, el gerent repassava alguns 
dels punts introduïts durant la direcció de Bernardini: “Res a dir en relació als 
acomiadaments, sobre els quals es vol continuar tenint cura per mantenir la plena 
llibertat de judici, ni res a dir sobre la neteja dels operaris,  tret que es demostri que 
en lloc de quatre minuts triguen una mica més (ho important no son els minuts més 
o menys, sinó que el límit sigui precís i respectat). Els encarregats no han d’aturar la 
vigilància , però cal recordar de utilitzar bones maneres i que no s’ excedeixen. Està 
bé d’haver accedit parcialment a la demanda de reobertura dels lavabos. I, finalment, 
avançant-se als esdeveniments que no trigarien en arribar, deia: “Si apareixen indicis 
de probable vaga, seria  oportú de  parlar-ne de nou amb l’autoritat local i els 
representants polítics, demostrant que la indústria, que fins ara no ha tingut beneficis, 
en aquest moment és en estat de prosperitat, i  que  més enllà de la crisi, hi ha molta 
incertesa al voltant de les noves fàbriques, i fer saber que si la vaga va endavant 
estiguem a punt i no tinguem por de  les conseqüències. Al contrari, això pot conduir 
a futures reformes més avantatjoses per a nosaltres i, sens dubte, poc beneficioses per 
a la classe treballadora, de manera que mantindrem el sacrifici amb l’esperança de 
trobar algun dia la compensació en l’ampliació de jornada”.   
L’octubre de 1908 es convocava una vaga laboral arrel de la suspensió d’un obrer 
que fumava en un espai no autoritzat. El treballador es defensaria dient que a 
l’exterior estava plovent, aspecte negat per l’empresa (Martí, 1997: 285). Els drets 
del treballador, i d’altres, serien  defensats per la Sociedad Obrera de Hilos y Cables 
Electricos de Villanueva y Geltrú. Aquella vaga de dues setmanes seria tractada a la 
següent junta general d’accionistes. La junta fou celebrada el març de 1909 i es 
parlaria del tancament de l’exercici de 1908. En relació a la planta vilanovina s’hi 
deia: “vam tenir una disputa laboral que es va resoldre a la nostra plena satisfacció 
després de 14 dies de suspensió de la feina”  (ASIP. Doc 790). 
També s’afegia que no hi havia variacions de venda significatives respecte l’any 
precedent. Els comptes recollien un import de 164.000 L corresponents a la nova 
producció de  cables subterranis armats per distribució d’energia elèctrica. Es 
detallava que aquella instal·lació s’havia creat  amb els fons  concedits a l’assemblea 
extraordinària de 7 d’abril de 1907. Es valorava la importància de  poder fabricar 
aquells cables tant necessaris per a les grans instal·lacions elèctriques d’Espanya “e 
dal quale noi ritenismo dovrà scaturire un largo alimento di lavoro ed  un congruo 
beneficio”, és a dir, que donarien molta feina i un benefici adequat. 
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Les noves infraestructures industrials necessàries per a la producció de cables 
subterranis havien generat durant el 1908 unes despeses  sostingudes de 378.667,56 
L , corresponents a 3.379,10 L  pels terrenys, 30.343,55 L per la fàbrica, 284.233,68 
L per maquinària, 33.710,70 L d’estris i utillatge ordinari, 22.435,85 L de utillatge 
extraordinari,  i 4.564,68 L corresponents al mobiliari. 
A partir d’aquell moment els cables d’energia fabricats a Vilanova formarien part de 
les xarxes de distribució de les principals ciutats del país. 
Aquells primers i fulgurants anys d’activitat de la fàbrica catalana, la primera del 
grup fora de Itàlia, foren valorats per Donato Barbone. Anotava que les dades 
disponibles d’aquella primera experiència d’expansió multinacional,  permetrien fer 
algunes constatacions que després trobaríem a les successives experiències pirellianes. 
Així, la producció descentralitzada assoleix uns volums superiors a les exportacions 
anteriors; l’exportació de productes acabats es substitueix –per imports encara 
superiors– per aquells proveïments industrials (semielaborats, ingredients, 
maquinària ...), a més de tècnics. És possible de finançar-se localment (primer amb 
préstecs bancaris, consolidant obligacions i, tal vegada, amb aportacions accionarials) 
i les necessitats resultants del desenvolupament de la iniciativa (Barbone, 1993: 90). 
El 1908 s’havia iniciat l’activitat industrial a la nova planta de Bicocca al nord de 
Milà. També es posaria en funcionament una fàbrica de ingredients químics a la 
població llombarda de Vercurago a la província de Lecco (Rocco, 2015). 
El 1909 la Pirelli constituïa una filial a Londres sota la raó de Pirelli Ltd. que 
s’ocuparia de la importació des de Milà de cables elèctrics, pneumàtics i calçat. Un 
any després l’empresa italiana penetraria també al mercat  argentí en ple procés 
d’electrificació i en competència directa amb les companyies alemanyes AEG i 
Siemens (Barbone, 1993). Aprofitaria l’impuls de l’Exposició de Buenos Aires 
comercialitzant els productes fabricats a Itàlia. Les primeres fàbriques d’aquelles 
filials, i que seguirien l’estela de la planta de Vilanova i la Geltrú, serien la de 
Southampton el 1914 i la Platense de Buenos Aires el 1917. 
Mentre, el fundador de la Companyia G.B. Pirelli era  nomenat a Itàlia senador del 
Regne i president de la Confederazione Generale dalla Industria Italiana. 
En el terreny productiu el grup milanès iniciava la fabricació de fil elèctric esmaltat, 
articles de immersió o teixits de cautxú per aparells voladors com globus o avions. 
A l’arxiu històric de les Indústries Pirelli de Milà s’hi conserva el document model en 
blanc, que la fàbrica vilanovina utilitzava per fer ofertes i pressupostos dels seus 
productes (ASIP. Doc 811). Amb fotografies dels laboratoris elèctrics de la planta, 
l’imprès era editat el 1909 per Oliva Imp. de Vilanova, amb algunes observacions 
interessants. S’hi detallaven els assaigs elèctrics que es podien dur a terme així com 
els equips de prova disponibles. Es disposava de tres transformadors de potència per 
proves elèctriques sobre els conductors. Un primer per tensions entre 1.000 i 5.000 
volts, un segon de 5.000 a 60.000 V, i un tercer equip per tensions entre 40.000 i 
120.000 V; tots ells equipats amb els corresponents reguladors. I s’afegia: “Nuestros 
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clientes podrían, si lo desean, presenciar las mediciones eléctricas de los cables que se 
les suministren, y también les brindamos nuestro Gabinete Eléctrico para cualquier 
otra operación análoga que tuviesen a bien confiarnos”. Finalment, recordaven als 
possibles clients: “Hacemos notar que nuestros cables estan exentos de todo derecho 
de Aduanas, mientras que de los cables procedentes del extranjero se han de pagar 
los derechos por kilogramo de peso bruto, esto es, sobre bobinas, que en general 
añaden un 15 por 100 al peso neto”.  
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8. Pirelli, 1910-1919 
 
En contra dels interessos de l’empresa el 1910 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aprovava l’allargament de la rambla de Salvador Samà des de la via del ferrocarril 
fins el mar. El tram no quedaria obert fins el 1924 i duria el nom de rambla de Joan 
B. Pirelli segons havia aprovat l’ajuntament en data de 22 de juny de 1922.  
El 21 de febrer de 1910 el gerent de l’empresa enviava una carta reservada a la filial 
vilanovina adjuntant una còpia del balanç econòmic (ASIP. Doc 817).  
Giovanni B. Pirelli es mostrava complagut pels resultats aconseguits per la fàbrica 
vilanovina el 1909. Deia que al bon resultat  hi havia contribuït la fabricació i venda 
dels cables subterranis, però que tampoc es podia defugir –precisava– , tal com havia 
passat a la seu central, que també havia contribuït al resultat el fet de disposar d’un 
bon estoc i la prèvia adquisició de cautxú  “en temps d’un exagerat increment de cost 
d’aquella mercaderia”. La conjuntura havia permès a l’empresa de  disposar de goma 
a un preu base relativament baix i poder vendre a un preu relativament elevat. Així, 
no s’estava de recordar que calia mantenir els preus de venda i els marges. Aplicarien 
a la valoració de l’inventari de Vilanova i la Geltrú els mateixos principis de 
prudència observats a Milà: amortització extraordinària del 10% sobre els bens de 
depreciació ordinària,  aplicació d’un descompte extra del 5% sobre l’import dels 
bens, constituir un fons de reserva, i s’havien passat al passiu una part per impostos, 
per interessos i per gratificacions dels empleats. Igualment, comunicava que s’havia 
previst l’assemblea d’accionistes pel 20 de març.  
Com veurem després, el volum de vendes de la fàbrica vilanovina el 1910 
s’incrementaria  en prop de dos milions de lires gràcies als cables subterranis. 
D’aquest període ens crida l’atenció una altra carta del propi Ing G.B. Pirelli 
adreçada a la Pirelli y Cia de Vilanova datada el 12 d’abril de 1910, on comentava 
que havia estat informat pel Sr. Piazza de les gestions fetes amb el Sr. Sarsanedas 
respecte del cotó cilindrat (ASIP. Doc 824). Des de Itàlia s’informava que eren 
favorables a la  implantació d’aquesta producció, donant  instruccions perquè el Sr. 
Sarsanedas accelerés la fabricació i entrega de la maquinària. Des del mateix moment 
de la fundació el setembre de 1902, Ramon Sarsanedas de Barcelona es convertiria 
en el proveïdor habitual de cotó cilindrat per embolcallar els conductors en forma 
d’aïllament. A la missiva, doncs, apressaven a accelerar el cilindratge i bobinat del 
cotó, donant les instruccions correctes perquè el tenyit i l’aprest fossin perfectes. 
L’aprest era el tractament que es donava per aconseguir un bon acabat, l’aspecte i 
tacte del qual facilités les posteriors elaboracions. Així, el cotó era tenyit, polit i 
bobinat. Finalment, la gerència aprovava que la producció s’iniciés d’acord al sistema 
cottini  sobre la mateixa base practicada pel Sr. Sarsanedas a Barcelona i pel Sr. 
Gröber a Girona. 
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La voluntat de l’empresa era poder manufacturar aquelles fases tèxtils, especialment 
trenats de cotó, que fins llavors calia subcontractar a terceres empreses, amb els 
consegüents problemes de sobrecost i servei. 
El maig de 1910 es publicava un nou catàleg comercial a nom de la Fabrica Española 
de Hilos y Cables Eléctricos y Artículos de Goma de Vilanova i la Geltrú amb la 
relació de guardons obtinguts per la casa italiana entre 1872 i 1909. Es detallava que 
els representants comercials continuaven essent  Pedro Bossi al carrer Amor de 
Dios 14 de Madrid, i Colli i Bailo al Pasaje de la Paz 8 de Barcelona.  
Una part important de l’increment de negoci dels cables d’energia es devia al 
subministrament especial per a la xarxa de distribució d’energia elèctrica a Madrid. 
Aquell mateix any es realitzaria una nova ampliació per incrementar la producció de 
cables telefònics i poder cobrir tota la demanda del mercat intern. 
A nivell de grup, Pirelli participaria en projectes internacionals que serien 
interromputs per la guerra [la Primera Guerra Mundial], en competència directa 
amb els fabricants que es disputaven la supremacia del sector com la  Siemens & 
Halske de Berlin i la Vittorio Tedeschi de Torí (ASIP. Doc 997). 
L’assemblea d’accionistes celebrada el 26 de març de 1911 repassava els resultats de 
l’exercici anterior. Resultats a l’alça deguts especialment a les noves instal·lacions de 
cables subterranis de la fàbrica de Vilanova que conduïren a un resultat assai superiore 
–molt més alt– que l’exercici precedent; i també per la fundació de la filial londinenca  
Pirelli Ltd (ASIP. Doc 857). Igualment, posaven el focus d’atenció en els increments 
de preu del cautxú en cru, conscients que qualsevol augment de preu de les matèries 
primeres no podia convertir-se de manera immediata en un increment en el preu de 
venda dels productes acabats. Essent els articles de goma la branca fonamental de la 
companyia, aquesta patia especialment els increments de cost, i consegüentment, el 
beneficis de l’empresa el 1910 haurien estat superiors. Els beneficis estaven alineats 
amb exercicis anteriors gràcies a una operació especial  en cables submarins, a 
l’activitat de la planta vilanovina i els resultats de la filial anglesa. En el detall de la 
memòria s’explicitava que l’establiment d’Espanya  havia pogut treballar  
regularment i intensament tot augmentant la xifra de la seva producció gràcies al 
desenvolupament de la fabricació de cables subterranis i, especialment, gràcies a una 
important instal·lació a Madrid. Les vendes havien passat de 2.446.000 L el 1909 a 
4.068.000 L el 1910. S’advertia que per a una millor organització de la producció i 
augmentar aquella activitat caldria fer ampliacions incorporant uns terrenys veïns. 
El cost de l’operatiu per ampliar la capacitat de cables subterranis, especialment els 
telefònics, es valorava en 268.578,98 L repartides així: 8.056,65 L per terrenys, 
27.391,35 L per la fàbrica, 202.115,13 L per la maquinaria, 6.940,20 L per utillatges 
de depreciació ordinària, 21.559,05 L per utillatges de depreciació extraordinària; i 
2.516,60 L per mobiliari. S’argumentava la necessitat  d’enfortir la producció de 
cables telefònics subterranis dels que hi havia un alt consum a Espanya. Aleshores 
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s’estaven finalitzant diverses instal·lacions d’ampliació de la producció que farien que 
en el primer semestre d’aquell any es poguessin produir tots els cables que el mercat 
espanyol precisava. Tot i que l’elaboració d’articles de goma era modesta, també 
havia tingut un increment satisfactori. 
D’aquesta manera, el 1911 s’iniciaria a Vilanova i la Geltrú  la fabricació de cables 
submarins i cables telefònics submarins amb la corresponent ampliació de la fàbrica, 
el nou laboratori i incrementant la plantilla de treballadors. Eren moments de gran 
efervescència productiva, amb contínues ampliacions i bon ritme d’inversions per 
oferir nous productes al mercat. Va caldre adquirir nous terrenys a la família 
Santacana a la rambla de la Pau i al carrer de Pere Jacas. El director Bernardini 
havia declarat: “I nostri progetti sono rimasti segreti ma non e un segreto il nostro 
aumento di lavoro”.     
El nivell d’inversions en terrenys, maquinària i complements a la planta de 
Vilanova i la Geltrú havia estat de  268.579 L el 1910, de 392.430 L el 1911 i 
462.270 L el 1912  (Pizzigoni 2003: 115). 
La revista La Industria Nacional de  29 de juliol de 1911 parlava de l’avarada a 
Cartagena el mes de gener del nou vaixell de l’armada espanyola el canoner 
Recalde, “producto casi integro de la industria nacional”. Entre els materials 
utilitzats es citaven  “los cables eléctricos de la casa Pirelli de Villanueva y Geltrú”.  
Sense deixar el terreny militar, durant la guerra  italo-turca de 1911-1912 en 
diverses ocasions van caldre els serveis del vaixell cabler Città di Milano i del 
corresponen personal de la companyia italiana per intervenir en algunes 
operacions arriscades per la reparació de cables o per a la instal·lació de noves 
línies estratègiques, o bé per tallar i inutilitzar cables enemics. Alguns relats 
parlaven de la destrucció de cables telegràfics submarins enmig de les mines 
enemigues a l’estret dels Dardanels i sota el foc de les bateries turques. 
La vida aventurera del Città di Milano amb setanta-tres campanyes i sis mil 
quilòmetres de cables instal·lats s’acabaria el 16 de juny de 1919 en topar amb un 
escull a la mar de Sicília,  a la illa de Filicudi. En aquell accident vint-i-sis persones 
va perdre la vida, entre ells l’eminent savi electrotècnic de la companyia Emanuele 
Jona.  
Tornant a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, aviat es fabricarien els primers  
projectes de cables d’energia que donarien més nom i prestigi a la fàbrica vilanovina, 
destacant els destinats a la companyia  Riegos y Fuerza del Ebro, o a la Sociedad 
Catalana de Gas y Electricidad. També a tenir en compte  els 13 km de cable 
armat 3x50 mm2 per l’empresa Salto de Bolarque a  15.000 V; o els 56 km per 
Hidroeléctrica Española de Madrid i València en diverses seccions a 6.000 V. 
També es fabricarien 200 km de cable de xarxa de distribució de Madrid a través 
de la societat Cooperativa Electra. 
El 1912 les autoritats argentines  autoritzaren la constitució a Buenos Aiures de 
l’empresa distribuïdora d’electricitat Compañia Italo-Argentina de Electricidad 
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(CIADE),  amb la participació  d’empreses com el grup suís Brown Boveri, o altres 
de capital italià com la Franco Tosi o Pirelli, que hi participava amb menys d’un 6% 
del capital (Barbone, 1993: 93). Més endavant, la companyia elèctrica facilitaria 
comandes significatives a la filial de Pirelli (Lavista, 2008). Cal indicar que, de 
manera semblant, el 1920 es constituiria la Compañia Hispano Argentina de 
Electricidad (CHADE) presidida pel polític i empresari català Francesc Cambó. 
Tornant a la CIADE, en l’origen d’aquella societat que s’allargaria fins el 1977  cal 
destacar per part de Pirelli el paper rellevant  d’Alberto Pirelli i Vittorio Valdani. Ja 
hem parlat de Valdani i la seva influència crucial en l’assentament de Pirelli a 
Vilanova i la Geltrú. L’enginyer italià havia estat secretari personal i home de 
confiança de G.B. Pirelli i ocuparia diferents càrrecs fins el 1906 en que marxaria 
a Amèrica del Sud per fer una anàlisi de mercats. Col·laboraria en el naixement 
de la Pirelli argentina, tot i haver-se separat de l’empresa italiana. El 1941 es 
retiraria arran de la seva militància feixista (Barbero, 2009). 
El 1913 Pirelli i els altres dos socis suïssos participarien en la constitució del 
consorci financer  Columbus encarregat de cercar fons de finançament, 
especialment per empreses elèctriques. Giovanni B. Pirelli n’ocuparia la 
vicepresidència. Aquesta societat assumiria el control de la CIADE (Barbone, 
1993: 93). Diversos bancs i grups suïssos  es fusionarien amb Columbus per crear 
Motor-Columbus. Un d’ells, Sarasin amb seu a Basilea, es va convertir en el 
principal soci financer internacional del grup Pirelli. Arrel d’això, el 1920 la 
Compagnie Internationale Pirelli (CIP) s’establiria a Brussel·les i passaria a 
controlar totes les activitats del grup fora de Itàlia (Lavista, 2008). 
Tornant a Catalunya, el 1911 es constituïa a Barcelona la Casa degli Italiani, una 
institució que al llarg de la seva dilatada història  mantindria estrets lligams amb la 
colònia italiana de Pirelli. Tenia el seu origen en la pretèrita Società Italiana di 
Beneficenza e Mutuo Soccorso fundada a la capital catalana el 1865 i tenia la seu al 
passatge Méndez Vigo 8 (Carlevaro, 2015). El 1933 adquirien també  l’immoble de 
Méndez Vigo 5, que el 1985 vendrien a l’Estat italià per crear  l’ Istituto Italiani di 
Cultura. El 1882 s’havia fundat l’escola italiana. El 1910 Pirelli feia donacions 
econòmiques a l’escola pel seu manteniment, el mateix any en que a la capital 
catalana es constituïa la delegació barcelonina de la Società Dante Alighieri per 
difondre la llengua i la cultura italianes (Gonzàlez, 2009: 34). 
A la llista de socis de la Casa degli Italiani de Barcelona hi trobem un bon nombre 
de directius i membres familiars de les fàbriques Pirelli de Catalunya.  Molts d’ells es 
convertiren en catalans d’adopció. Hi trobem entre altres Ettore Sacchetto, que en 
fou vicepresident; o el director financer Giulio Berni que ocupà la presidència i altres 
càrrecs de la Casa degli Italiani als anys trenta. També Carlo Boselli, de qui ja hem 
parlat, que fou agent consular italià a Vilanova i la Geltrú , i retornaria a Barcelona 
després d’una estada a Madrid. També destacava la presència de Gaetano La Villa, 
director general de Pirelli i vicepresident de la Casa degli Italiani el 1927. També era 



  
130 

 

conseller de la Società Dante Alighieri i president de la Camera di Commercio 
Italiana di Barcelona entre 1929 i 1933. Gràcies a les seves gestions Pirelli aportaria 
fons per adquirir l’estatge del passatge Méndez Vigo 5  (Gonzàlez, 2009: 36). Pirelli 
també establí una estreta relació amb la Camera di Commercio Italiana de Barcelona 
fundada el 1914. En relació a Gaetano La Villa, el 1934 l’enginyer Lluís Creus i 
Vidal, net del vilanoví Teodor Creus i Corominas, publicava el text en dos volums 
Visió econòmica de Catalunya. Riquesa antiga i actual i possibilitats econòmiques de Catalunya que 
seria premiat per l’associació econòmica d’Amics del País de Barcelona. El llibre 
anava dedicat “A Gaietà La Villa. enginyer. Administrador delegat de la Companyia 
Nacional de Conductors Elèctrics Pirelli, S.A. de Sao Paulo (Brasil). Preclar fill 
d’Itàlia. Brillant capdavanter de l’expansió que de nou irradia la mare augusta del 
nostre poble i dels pobles germans nostres, ROMA, i fervorós amic de Catalunya”. 
El llibre comptava amb un ajut a la publicació per part de la Cambra de Comerç 
Italiana. A partir de l’estiu de 1933 el llibre s’aniria publicant en forma de fascicles a  
la Rivista del Commercio Italo Spagnolo, butlletí de la Carrera di Commercio Italiana 
fundada el 1914 a Barcelona per empresaris italians i catalans  (Gonzàlez, 2009: 152). 
No ens consta a Vilanova i la Geltrú cap delegació de la Società Dante Alighieri, tot 
i que alguns ciutadans italians vinculats a la Pirelli en fossin membres. Però en el 
terreny de l’anècdota cal recollir la singularitat de la Casa Ventosa Diviu situada a 
la rambla Principal  85, construïda  entre 1865 i 1876 d’estètica vuitcentista i autor 
desconegut, que presenta a la façana una medalló  amb l’efígie de Dante.  
Tornant a l’activitat empresarial, a l’assemblea d’accionistes de 1912 celebrada a 
Milà, es comunicava que la fàbrica de Vilanova l’any anterior no havia tingut 
l’excepcional intensitat de treball de 1910. (ASIP. Doc 908). Es deia que s’havia 
millorat la sistematització en la producció de cables telefònics subterranis d’acord al 
creixement i desenvolupament de la telefonia a l’Estat espanyol. Per aquesta raó 
s’havien realitzat inversions per valor de 392.429,67 L, de les quals 119.322,72 L 
corresponien a la fàbrica; 230.672,70 L a la maquinària; 22.398,85 L per utillatge de 
depreciació ordinària; 17.088,45 L per utillatge de depreciació extraordinària; i 
2.946,95 L per a mobiliari. Finalment, indicaven que els pocs  articles de goma que 
es fabricaven  es continuaven desenvolupant satisfactòriament. 
Després de l’experiència de Vilanova i la Geltrú, el grup italià establiria una segona 
fàbrica lluny de Itàlia. Si el 1909 Pirelli havia constituït una societat comercialitzadora 
a Anglaterra, la Pirelli Ltd,  el 1913 s’establia una aliança entre aquesta i la londinenca 
General Electric Company Ltd. D’aquesta aliança participada a parts iguals en 
naixia la Pirelli-General Cable Works. Un any després s’aixecava una planta 
productiva de cables elèctrics a Southampton. El 1928 Pirelli construiria una nova 
fàbrica a Eastleigh (ASIP. Doc 2218).  
Si bé la primera filial estrangera –la de Vilanova i la Geltrú–, depenia directament 
de la Pirelli & C., els volums en augment, la diversificació de productes, l’expansió 
geogràfica i la creixent onada de nacionalismes, aconsellarien  Giovanni B. Pirelli de 
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modificar l’estructura organitzativa del grup i les consociades, dotant-les d’una certa 
autonomia de gestió. Així, el 1913 es constituïen l’esmentada Pirelli General Cable 
Works Ltd. de Londres i la Sociètè Française Pirelli de París. De manera semblant, 
el 1917 es crearia la societat anònima espanyola Productos Pirelli. La 
internacionalització del grup era una realitat, i en aquest sentit Pirelli seria una de les 
primeres empreses italianes en afrontar el repte i, òbviament, la primera del sector 
d’articles de cautxú i cables elèctrics. Un sector que a nivell mundial era controlat per 
grans empreses europees amb tendències monopolístiques en el qual Pirelli “només 
va poder tenir èxit mitjançant una política comercial agressiva, l’ajuda de l’Estat –
almenys a Itàlia– i mitjançant l’establiment de relacions fermes amb els usuaris 
finals dels seus productes, que sovint van comportar l’adquisició de participacions 
minoritàries en el seu capital social” (Lavista, 2008). 
Les dimensions més modestes de la companyia llombarda li atorgarien prou 
flexibilitat per adaptar-se i triomfar en aquell mercat tant exigent.  
L’abril de 1913 l’industrial metal·lúrgic Josep Lacambra participava al Primer 
Congreso Nacional de Industrias Metalúrgicas celebrat a Barcelona amb la ponència 
“La industria del cobre en España”. Indicava que el procés d’electrificació generava 
una creixent demanda “de hilos flexibles y cables eléctricos”, obligant l’Estat 
espanyol a dependre d’un alt volum de importacions de fil. Així, “la protecció 
aranzelària del fil de coure sense recobriment (...) de 1 a 10 mm era de 28,5 pessetes 
per quintar mètric”. Per tot plegat, Lacambra considerava que davant  les 
expectatives entorn de la indústria del coure i  l’avanç de l’electrificació –gran 
consumidora de coure trefilat–, havia arribat l’hora de produir tot el que aquest 
sector consumia. Apuntava, retrospectivament,  que l’aranzel de 23 març de 1906 
fixava un dret d’entrada de 40 ptes. per quintar mètric de fil, però el de 23 de juny 
de 1906 reduïa el del fil a 28,5 ptes. Un nivell de protecció que encara qualificava 
de insuficient (Pascual-Nadal, 2008b: 209). 
El 1912 i 1913 la societat viuria una operació a quatre bandes que implicaria la Pirelli 
–a Vilanova i a Milà–, la companyia Sociedad Eléctrica de Cataluña, la francesa 
Compagnie Générale d’Electricité i la Compañia de Cables Eléctricos de Cornellà. 
La societat Compagnie Générale d’Electricité havia estat constituïda el 1898 a París 
per Pierre Azaria, a qui més tard s’afegiria Paul Bizet. Anys a venir donaria lloc a 
empreses tant reconegudes com Alstom o Alcatel, actual Nexans. El novembre de 
1911 es constituïa a Barcelona  la societat Energia Eléctrica de Cataluña participada 
en prop del 50% per la Compagnie Générale d’Electricité. L’elèctrica catalana 
construiria diverses centrals elèctriques, tot i que el 1913 la Barcelona Traction es 
faria amb una part important del seu capital. Després de la Primera Guerra Mundial 
la societat matriu francesa es desprendria de la seva participació a Energia Eléctrica 
de Cataluña. 
Tornant als fets, el contracte entre Pirelli i la companyia elèctrica catalana permetria 
a la primera de disposar de importants comandes de cables a canvi de l’exclusiva en 
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el proveïment d’energia elèctrica a la fàbrica vilanovina. Més endavant, Pirelli 
intentaria eliminar aquesta clàusula.  
El 23 de març de 1912 Alberto Pirelli s’adreçava per carta a la filial vilanovina 
comunicant  l’interès de la Sociedad Eléctrica de Cataluña per convertir-se en 
proveïdora  de fluid elèctric de la fàbrica vilanovina  (ASIP. Doc 904). Donava notícia 
de la seva trobada a París amb els senyors  Azaria i Bizet, aquest darrer administrador 
delegat de la  companyia elèctrica espanyola, indicant que, com s’esperava,  estaven 
entretinguts en la qüestió de l’aprovisionament d’energia a Vilanova. El moment no 
era casual, atès que la companyia elèctrica estava en plena licitació d’una important 
comanda de cables elèctrics en la que participava el fabricant italià. Els representants 
de l’elèctrica indicaren que els preus dels cables de Pirelli eren superiors als de la 
competència, un fet que podien passar per alt, si ells es comprometien ara mateix a 
contractar-los l’aprovisionament energètic per la fàbrica de Vilanova. En cas contrari 
les ordres de cable quedarien en suspens. Era un pervers joc de contrapartides. 
El Sr. Bizet li havia confirmat que del punt de vista tècnic  el problema no presentava 
dificultats  insuperables. Alberto Pirelli feia esment del “gruppo canadese”, fent 
referència a la companyia Riegos y Fuerzas del Ebro La Canadenca, actual titular del 
subministrament de flux elèctric, fent la consideració de romandre  “amici di tutti”. 
En aquella situació era molt probable que les comandes de cables no vinguessin 
decidides de immediat, i que caldria  estar atents a la qüestió. I acabava:  “A París 
m’han confirmat que han renunciat –almenys per ara– a la idea de fer una trefilaria 
a Espanya”. 
Com hem vist, la Sociedad Electrica de Cataluña estava vinculada a la Compagnie 
Générale d’Electricité de París i, alhora, aquesta controlava la Compañia de Cables 
Eléctricos. En aquestes confluències de interessos, un seguit d’acords amb la 
Compagnie Générale d’Electricité de 1913 asseguraren a Pirelli  el control de la 
Compañia de Cables Eléctricos que des de 1908 tenia una fàbrica de conductors 
elèctrics a Cornellà (ASIP. Doc 2218). En aquella operació la companyia italiana 
s’avançava als propòsits de l’alemanya Siemens.  
Una carta de 11 de juliol de 1913 de Piero Pirelli al seu germà Alberto, l’advertia del 
perill de la combinació Siemens-Azaria (administrador delegat de la Compagnie 
Générale d’Electricité),  que convenia rebutjar. Pirelli acceptaria la proposta francesa 
en el darrer moment per tal d’aturar les pretensions de la Siemens, que sortia com a 
favorita (ASIP. Doc 1037). Més d’un segle després  l’alemanya Siemens es situaria 
com a fabricant de cables a Catalunya amb l’adquisició del fabricant local Fercable 
a  Sant Vicens dels Horts. Aquesta empresa el 1999 quedaria sota el control de Pirelli 
després que la multinacional alemanya es desprengués de la seva divisió de cables, i 
aquesta fos adquirida per la multinacional italiana. 
De l’adquisició de la planta de Cornellà en parlava la carta que el 25 de juny de 1913 
el director de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú  Ciro Bernardini adreçava a la seu 
central de Milà en relació a la persona que havia de dirigir-la. Centrat en la persona 



  
133 

 

que “us hauria de representar a l’empresa de Cornellà”, descartava el Sr. Comas, 
una opció que havia proposat a Alberto Pirelli. Creia que potser estaria massa ocupat, 
i no havia pogut amagar les seves intencions al seu soci Sr. Guerin “del qual dubto 
que hi pugui confiar”.  
Pere Guerin i Mario Comas havien fundat el 1890 un negoci de material elèctric. El 
1895 Guerin coneixeria G.B. Pirelli i des d’aquell moment Guerin es convertiria 
en client i en un dels distribuïdors prioritaris de la casa italiana, fins l’extrem que 
el 1980 Pirelli disposaria del 100% del capital de l’empresa distribuïdora.  
Tornant al contingut de la carta, Bernardini desaconsellava l’opció de Garriga o 
Geschwind perquè tindrien interessos personals en l’establiment de Cornellà. Podria 
donar-se el cas que els interessos de la planta de Vilanova poguessin diferir dels de 
Cornellà. Arribats a aquesta situació: “come si comporterebbero essi en tal caso?”. 
Per aquesta raó –deia Bernardini– “em semblava preferible una persona alliberada, 
que com a representant vostre, només estigués preocupada pels vostres interessos i 
per les indicacions rebudes”.  
Acabava proposant Angel Pelaz de Barcelona, del qual també havia parlat amb el 
gerent Alberto Pirelli,  que havia estat agent fiscal durant quatre anys, i a qui 
qualificava de persona molt fiable, reservada, intel·ligent i experimentada en 
l’administració d’empreses industrials. I finalment: “no crec que se sàpiga que és 
representant nostre: en qualsevol cas també ho és de Catalana de l’Energia Elèctrica 
(sic) i de moltes altres grans societats, que totes podrien semblar les seves mandati. 
El 8 de juliol de 1913 la gerència milanesa enviava una missiva a l’atenció d’Alberto 
Pirelli –de pare a fill– en la qual li traslladava no haver tingut notícies seves des de 
París, i això feia pensar que no s’havia tancat res definitiu per “l’affare Cornella” 
(ASIP. Doc 1037).  
A la mateixa li informava que el dia següent s’embarcaria a Gènova en direcció a 
Barcelona l’enginyer Emanueli fill, per tal de presenciar les proves de recepció i l’inici 
de la instal·lació del cable de l’Ebro [Riegos y Fuerzas del Ebro] a 25.000 V. 
Aprofitant, l’enginyer milanès podria discutir amb el director de la fàbrica vilanovina 
Bernardini les qüestions tècniques relacionades amb la qüestió de la Catalana 
[Sociedad Eléctrica de Cataluña] i d’una possible renovació de contracte amb 
l’energètica. La comanda de la Catalana era de 10 km de cable monofàsic de 100 
mm2 de secció i una tensió de 50.000 V,  amb un requeriment final de 60 km, dels 
quals en volien passar 18 a Siemens, competència directa del fabricant italià. 
En un altre ordre de coses, el gerent Giovanni B. Pirelli aprofitava per informar que 
s’estaven fent gestions amb la Società di Aviazione en relació a l’organització de la 
Coppa Pirelli di Aviazione. Informava que en breu sortirien dos o tres aviadors en una 
primera prova “sinó continuaven els huracans”.  
Finalment, informava al fill Alberto que no havia tingut cap notícia de Bernardini, i 
això donava que pensar. Per notícies d’un tercer, li constava que tenia un persistent 
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dolor a la cama  i el metge el forçava a fer servir  una crossa per caminar “il medico 
lo costringe a servirsi di una stampella quando camina”. Demanava a Alberto que en 
la seva visita a Barcelona li aconsellés de fer-se una revisió mèdica.  
El 15 de juliol de 1913 quedaria redactat l’acord (en francès) entre la Compagnie 
Générale d’Electricité (CGE) de París i la Pirelli, que permetria a aquesta darrera 
d’adquirir la majoria d’accions i el control de la  Compañia de Cables Electricos 
(CCE) de Cornellà en mans de  la casa francesa. El document recollia onze clàusules 
(ASIP. Doc 956), que pretenien reflectir les condicions per les quals s’havia acordat 
l’opció d’adquisició sobre la majoria de les accions  de la Compañía de Cables 
Eléctricos de Cornellá, i la cessió d’aquestes accions a la companyia italiana. En el 
primer punt es reconeixia haver rebut els informes econòmics de la Companyia de 
Cornellà dels anys 1908 i 1913, extracte de la memòria de l’assemblea general de 24 
de juny de 1912 corresponent a l’augment de capital, carta de la Compagnie 
Générale d’Electricité  a M. Aubert de 11 juliol de 1912, còpia de l’acta notarial de 
consentiment del préstec de 250.000 francs per la Compagnie francesa, còpia del 
balanç a 31 de desembre de 1911 i 1912, la memòria del consell d’administració i 
l’assemblea general de 28 març de 1913 o la còpia del contracte de compromís de M. 
Thormann de 11 de febrer de 1913, entre altres documents. 
Un altre apartat feia referència als acords  de traspàs d’accions de 1912 entre la CCE 
i la  CGE. També s’explicitava que si la suma que la CGE hauria de pagar a la 
Companyia de Cables Elèctrics per les noves accions que haurien emès per Pirelli, 
no era suficient per extingir la reclamació que es tenia contra l’empresa de Cornellà 
a causa del  préstec de 250.000 francs, Pirelli reemborsaria el saldo de l’esmentada 
reclamació el dia que els proporcionés les accions. Aleshores, Pirelli els   substituiria 
com a creditors. 
Les clàusules també feien referència a l’acta de la reunió de 7 de desembre de 1912 
entre la CCE  i la CGE. Per la seva part Pirelli es comprometia a establir un compte 
de “compensació”. En particular, l’exercici de l’opció permetia l’adquisició de 260 
velles accions de la societat espanyola al preu de 400 ptes. cadascuna; l’adquisició 
de 500 noves accions al preu unitari de 500 ptes.; i l’adquisició fins un màxim de 
100 accions , sobre les restants 200 accions  noves que es devien a la societat 
francesa (les altres 100 corresponien a Messieur Aubert) sempre al preu unitari de 
500 ptes.  En compensació per la cessió dels drets d’opció, Pirelli es comprometia 
a fer efectiu a la CGE la suma de 75.000 francs; i d’altra banda, per contracte, la 
Pirelli es comprometia a subministrar fins el 1920 tots els cables aïllats sota plom 
continguts a les especificacions que li calguessin  a la societat francesa i a totes les 
empreses consociades segons el preu acordat el  1913. Recíprocament, la 
companyia francesa  es comprometia,  pel mateix període de temps, a passar a Pirelli 
totes les comandes de cables aïllats sota plom  que les empreses esmentades poguessin 
necessitar a Espanya. Condicions anàlogues s’aplicarien al proveïment de 
conductors elèctrics aïllats normals, pels quals la Pirelli garantia  a la societat 
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francesa d’aplicar-li els preus de client preferent, que en cap cas no serien superiors  
a aquells aplicats en la data del contracte, tenint en compte només l’increment 
degut a les matèries primeres. 
Per aquests articles, i sempre fins el 1920, la CGE faria arribar a la Pirelli, o als 
seus representants, o a la CCE, totes les comandes provinents de les empreses sota 
el seu control. La Pirelli es reservava el dret de fer el proveïment des la seva fàbrica 
de Vilanova i la Geltrú, o de la de Cornellà. 
Com ja hem avançat, un altre punt de l’acord instava a la societat francesa a recolzar 
les accions de Pirelli per aconseguir  d’Energía Eléctrica de Cataluña  l’eliminació, 
dins la clàusula Subministrament de fluid –fourniture de courant–, de  la penalització 
prevista en el cas que l’empresa italiana es proveís, per necessitat de les fàbriques, de 
fluid elèctric d’altres companyies. Es a dir, Pirelli pretenia revocar la clàusula 
d’exclusivitat de servei d’energia per part d’EEC.  
Un altre apartat precisava que M. Bitterli no es retiraria del Consell d’Administració 
de la Compañia de Cables Eléctricos fins no donar per finalitzada l’operació 
esmentada al segon punt. Fins aquell moment, el Sr. Bitterli continuaria atenent els 
assumptes de la Compañia de Cables amb la mateixa cura que si ho fes a compte de 
la Compagnie (CGE). La clàusula novena comprometia l’empresa francesa a fer el 
possible per guardar el secret de la participació de Pirelli dins la Compañía de Cables 
Eléctricos. Es tractaria de no evidenciar la posició de quasi monopoli que ostentava 
Pirelli dins del mercat espanyol. 
Els dos darrers punts eren formalismes legals pel compliment efectiu d’aquells acords. 
Un acord que es faria efectiu amb les signatures de Bitterli i de Pirelli & C. Els acords 
facilitaren  el nucli de comandament de la Compañía de Cables Eléctricos a partir de 
dos accionistes principals, Pirelli i la Compagnie Générale d’Electricitè, al que 
s’afegiria un  tercer soci, l’enginyer Messieur Aubert, titular de la societat suïssa 
Aubert, Grenier & Compagnie.  
El 1898 Jean Marcel Aubert (1875-1968) constituïa la companyia amb el nom 
d’Aubert & Cie. El 1902 tindria la participació de William Grenier (1849-1937), 
de manera que la raó passaria a ser Aubert, Grenier & Cie fins el 1918, els quals 
participarien de la Compañia de Cables Eléctricos de Cornellà. Després de 
diversos canvis l’empresa es convertiria en la Société Anonyme de Câbleries et 
Tréfileries de Cossonay. El 1996 passaria sota control del fabricant  Nexans. 
La revista La Energia Eléctrica de 25 de desembre de 1913 enumerava diversos 
fabricants de cables, entre ells la Compañia de Cables Eléctricos, S.A. sistema 
Aubert, Grenier y Compañía de Cornellà. Resulta curiós que la publicació fes tant 
explícita la connexió entre ambdues empreses amb el nexe terminològic “sistema”. 
En una dècada Pirelli hauria fet dues inversions al mercat espanyol –la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú i el control sobre  la Compañia de Cables Eléctricos de Cornellà– 
que li permetrien una posició estratègica dins el mercat peninsular.  
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La resposta de la part francesa a les diferents missives enviades per Pirelli a 
començaments d’agost, no es faria esperar. Amb data 22 d’agost de 1913  i signada 
a París per Paul Bizet, la companyia Energia Eléctrica de Cataluña adreçava una 
carta  a l’atenció d’Alberto Pirelli a Milà sobre el contracte de Pirelli amb la 
Compagnie  Générale d’Electricité (ASIP). Sobre l’acord amb la Compagnie no 
volien aprofundir –ja ho farien amb M. Bitterli–, però sí en relació al de l’elèctrica 
catalana. A partir d’aquí, indicaven, consideraven nul i de nul efecte els continguts 
de les cartes i els seus apèndix en quan als acords entre Pirelli i la CGE. En relació a 
les especificacions i tarifes hi estaven d’acord, amb algunes reserves: “el lliurament 
de cables a Vilanova no es va planificar mai i no és acceptable. Les condicions de 
lliurament previstes a les especificacions son equivalents a les nostres condicions de 
lliurament a Cornellà, que forma part de l'aglomeració de Barcelona”. I finalitzava: 
“si nosaltres estem d’acord amb totes les qüestions anteriors, si us plau, feu-m’ho 
saber, i nosaltres modificarem immediatament les especificacions d’acord als 
continguts que vosaltres ens vau enviar,  modificats tal com s’ha indicat anteriorment 
”. Signava Bizet. 
Com a complement d’aquesta operació destaca un document en francès annex al 
contracte de 4 de setembre de 1913 entre S. A. Energia Eléctrica de Cataluña i Pirelli 
& C. de Milano, amb les especificacions i tarifes  pel subministrament de cables 
elèctrics. El document amb els divuit articles anava signat per Alberto Pirelli (ASIP. 
Doc 916). Articles que recollien els detalls constructius dels cables amb formacions i 
tensions; informació de les llargades, pesos i toleràncies a subministrar, de les  corrents 
admissibles segons norma VDE o característiques d’accessoris com connexions i 
derivacions. Un altre punt feia esment dels assaigs elèctrics sobre els productes. Els 
cables de tensió 11.000 V es provarien durant una hora a 30.000 V, els de 3.000 V 
s’assajarien a 11.000 V, i a 2.000 V el cables de baixa tensió. Per la seva part, la tensió 
de prova entre conductors i plom  seria de 17.500 V per cables de 11.000 V, de 5.800 
V per cables de tensió 3.000 V,  i de 2.000 V per cables de baixa tensió. També es 
contemplaven els assaigs després de la instal·lació. 
A l’apartat de garanties es concretava que després de dos anys de la data dels assaigs 
a fàbrica, l’aïllament  mesurat en les condicions indicades hauria de ser com a mínim 
la meitat del valor definit pels assaigs després instal·lació. Així mateix, el fabricant 
hauria d’acceptar controls per part del client durant la fabricació dels cables i 
accessoris. Contràriament, no es podria exigir al fabricant la declaració de la 
composició dels materials d’aïllament utilitzats. Controls que en cap cas no haurien 
de impedir la fabricació. Un altre article advertia de la protecció contra les 
falsificacions. 
A l’apartat de preus s’explicitava que “tous les prix sont calculés en prenant comme 
base le cours de Lst. 70 la tonne anglaise pour le cuivre électrolitique en barres à la 
Bourse de Londres”, precisant que pel valor de la lliure esterlina es prendria com a 
referència el valor indicat a La Vanguardia el dia de la recepció de la comanda, i que 
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els els preus registrats corresponien a material lliurat sense càrrec  “matériel livré 
franco gare Barcelona”. 
Les bobines es facturarien en el moment de l’enviament, i el seu valor seria 
reemborsat un cop retornades en bon estat. En quan als terminis, el constructor es 
comprometia a lliurar al comprador en gare Barcelona vint bobines de cable 
mensuals, sempre que les comandes les hagués passat el comprador amb preavís d’un 
mes. Altres punts precisaven les penalitzacions o les condicions de refús de materials. 
Respecte les condicions de pagament, aquests es farien en tres terminis. Un 3/10 un 
mes després de la data de la comanda, un 3/10 després de l’assaig dels cables a la 
fàbrica, un 3/10 després de la recepció provisional  posterior a la instal·lació o, com 
molt tard, dos mesos després del lliurament de tots els cables, i un 1/10 un mes 
després del tercer pagament, contra l’entrega del fabricant a títol de garantia, d’una 
lletra de canvi d’un banc de Barcelona acceptada pel comprador, d’un valor igual a 
aquest 1/10.  
En quan a la instal·lació, l’excavació de rases i instal·lació del cable aniria a càrrec 
del comprador, o de personal a les seves ordres. Al venedor li correspondria la 
vigilància i supervisió de totes les operacions i la posada dels accessoris [terminals, 
connexions, derivacions …]. Vinculat a aquest punt, es precisava  que el cost del cap 
de muntatge era de 18 pessetes per jornada de deu hores al dia o nit, i de 15 pessetes 
per jornada de deu hores al dia o nit pels muntadors. Les hores extraordinàries es 
pagarien amb un increment del 50% sobre les ordinàries. Els viatges es realitzarien 
en tren i segona classe. En quan als enginyers, es pagarien a 25 pessetes la jornada i 
viatges en primera classe.  
Els darrers punts recollien que qualsevol desavinença la resoldria el tribunal arbitral, 
o feien referència als drets fiscals. El document anava signat per Alberto Pirelli. 
El febrer de 1913 la companyia es posava de dol per la mort al país transalpí  de 
Francesco Piazza, un dels més estrets i antics col·laboradors de G.B. Pirelli. Com a 
responsable de l’àrea de cables a Milà, havia tingut un estret contacte amb el 
desenvolupament de l’activitat de la fàbrica vilanovina. 
Mentre, a Vilanova i la Geltrú es plantejava una nova ampliació de la fàbrica, i per 
aquesta raó el 21 de juny de 1913 el director  Ciro Bernardini  adreçava una carta 
a la gerència milanesa explicant amb tota mena de detalls  l’adquisició de terrenys 
adjacents (ASIP. Doc 978). Es queixava de les exigències –ja previstes– del 
principal propietari: “come un po’prevedevo, il Santacana chiede un prezzo 
altissimo. Del suo terreno fra la nostra fabbrica, la Rambla Paz e la Calle Jacas (da 
11 a 12.000 m2) chiede 150.000 Pes”. La justificació del propietari s’expressava en 
que  aquella parcel·la, a part de contenir la masia i una casa de dues plantes a la 
cantonada de la Rambla amb el carrer Jaca [sic], tenia  el frontal que donava a la 
rambla constituït per bons terrenys per ampliar la fabricació, així com els que 
donaven al carrer Jacas, tot i ser de menys valor.  El director de la planta vilanovina 
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desplegava un seguit de consideracions al voltant d’aquella operació urbanística. 
Feina especial esment en tenir en compte que en els darrers anys Vilanova i la Geltrú 
s’havia desenvolupat considerablement, i que el terreny que donava a la rambla era 
gairebé l’únic que quedava per construir sobre aquella artèria principal. Malgrat tot 
–deia– , el veritable motiu de la demanda exagerada del propietari era la seva creença 
de que necessitem el seu terreny. Els nostres projectes, segurament, s’han dut en 
secret;  però no és cap secret el nostre augment del treball ni els documents i 
justificacions que elaborem per a les possibles ampliacions. Bernardini anotava que 
ell havia manifestat la voluntat de comprar els terrenys per ampliació de l’activitat, 
però a causa de la resposta tardana, la cosa s’havia refredat.  Amb tot, estava obert a 
la compra si el preu fos raonable, però era absurd parlar d’un preu “amable” quan 
es suggeria una crisi del sector. Un cop fetes les consultes per saber quin seria el preu 
raonable del terreny, es va fer elaborar una proposta que ara  es posava a consideració 
i aprovació de la gerència milanesa.  
Deia Bernardini que els terrenys de fabricació a Vilanova es comptaven en "Patios", 
formats per un rectangle de 5 metres de costat cap a la carretera i  20 metres de 
profunditat. Precisava que els terrenys de conreu es comptaven en jornals de 3.333 
m2. El pati en aquesta ciutat pot valdre avui 3.000 ptes., el jornal 4.000. La proposta 
era agafar un rectangle format per 12 patis a la Rambla (és a dir, 60 metres de llarg) 
i aprofundir tota la seva propietat cap a l'oest, és a dir, uns 115 metres, amb uns 6.900 
m2. Això implicaria pagar 12 patis a 3.000 ptes, un total de 36.000 ptes. Els terrenys 
del darrera correspondrien a una superfície de 95 x 60 m, això eren 5.700 m2 a 1,20 
ptes. Aquest cost resultant eren  6.840 ptes., a les que caldria afegir 5.000 ptes. per la 
masia i dependències corresponents. Tot plegat  pujava a un cost parcial de  47.840 
ptes. També deia que caldria fer-se càrrec del trasllat de la “capilla” on es desitgi.  
En definitiva, sembla que el propietari no en volia saber res, i que sobre aquelles bases 
no se’n podia parlar. Bernardini creia que, de moment, no hi havia res més a fer que 
esperar, i entenia que “el Santacana necessita diners i tindrà un millor 
assessorament”. D’altra banda, aquell terreny no tenia una urgència immediata. 
Com reconeixia el dirigent local de la companyia, la proposta feta per l’empresa 
distava molt de les seves pretensions. L’exigència de 150.000 ptes. no es corresponia, 
evidentment, amb aquells 12.000 m2 de terreny, sinó al fet de treure profit de les 
necessitats de la companyia italiana. I reconeixia que prop de la meitat de la terra 
que comprarien no valia per ella mateixa la meitat de la quantitat demanada i, sens 
dubte, no creia que pogués vendre la resta al mateix preu; fent notar que la distància 
entre demanda i oferta era superior a la que ho és 75.000 de 48.000. Acabava dient 
que li agradaria de conèixer l’opinió de la gerència, amb un afegitó: “com recordareu, 
pel primer terreny comprat al Banc de Villanueva –11.900 m2 amb dues cases, parets 
circumdants, etc.– vam pagar 43.000 ptes., a raó de 3,70 ptes. el metre quadrat. Per 
descomptat, no es pot fer una comparació perquè, a més d’haver canviat les 
condicions de la ciutat, ara només tenim aquests terrenys per comprar, i aleshores el 
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banc va fer un preu favorable per facilitar l’arribada d’una indústria important a 
Vilanova”. 
El 1913 la revista Madrid Científico informava del concurs anual de invencions i 
perfeccionaments industrials instituït per José Deu i Busquets i sota el veredicte 
d’una jurat nomenat pel Foment del Treball de Barcelona. Entre altres guanyadors 
s’esmentava “a los Sres. Pirelli y Compañía, de Villanueva y Geltrú, diploma y 
medalla de oro por la introducción en España de la industria de los cables eléctricos 
subterráneos, cables telefónicos, cables en goma vulcanitzada para la Marina, etc”. 
Tornant als negocis, el 26 de juny de 1913 des de la seu de Pirelli a Milà s’enviava un 
requeriment als delegats comercials de Barcelona Colli & Bailo, informant-los que 
s’estava estudiant  la possibilitat de vendre pneumàtics al mercat espanyol. Per 
aquesta raó se’ls demanava d’aconseguir les tarifes de preus dels principals 
competidors, especialment Michelin, Continental i Dunlop, amb el detall dels 
descomptes i bonificacions aplicades. Una Ordine di servizio de la gerència italiana de 
2 d’octubre de 1914 dirigida al mercat espanyol informava que “la nostra Casa de 
Barcelona”  s’encarregaria de la regular exportació a Espanya dels pneumàtics 
Pirelli i la seva venda (ASIP. Doc 1010).   
Els primers mesos de 1914 es celebrava l’assemblea d’accionistes. A la memòria es 
precisava que des de 1912 el treball a l’establiment de Vilanova i la Geltrú  havia 
tingut un desenvolupament considerable, que havia resultat excepcional en el darrer  
exercici (ASIP. Doc 994). S’advertia que no es podia esperar de mantenir aquells alts 
nivells de producció  “i una activitat afortunada, ja que s’havien trobat en els darrers 
dos anys davant d’unes circumstàncies locals d’excepcional felicitat, però que s’havien 
de considerar transitòries”. Els esforços s’haurien de dirigir a consolidar la posició 
aconseguida, aprofitant l’èxit de l’exercici  que els donaria confiança en el futur.  
S’informava que l’any precedent –com ja hem vist–  s’havien adquirit nous terrenys  
al costat de la fàbrica per ampliar i aconseguir una més eficaç reordenació de la 
producció. 
La nova instal·lació, encara en curs, suposava a 31 de desembre de 1913 un cost de 
462.270,60 L: 104.435,50 L pel terreny, 101.565,40 L per la fàbrica, 174.218,05 L 
per maquinària, 40.701,65 L per utillatge de depreciació ordinària,  33.779,60 L per 
l’extraordinària, i  7.570,40 L degudes al mobiliari. 
Aturem-nos un moment en la construcció de les naus que ampliarien la fàbrica. 
Aquella ampliació no fou, en cap cas, una obra qualsevol. 
El projecte, executat a cavall de 1913 i 1914, fou adjudicat a Maillart & Cie de 
Ginebra, l’equip que dirigia l’enginyer suís Robert Maillart (Berna, 1872-Ginebra, 
1940), format a la Universitat Politècnica de Zuric i un dels  introductors del ciment 
armat a l’arquitectura, els forjats reticulars i la pràctica de pilars dotats de capitells 
per evitar el risc de punxonament. El caràcter tècnicament innovador de les seves 
construccions no ha passat desapercebut pels estudiosos de les tècniques 
arquitectòniques. La intervenció de Maillart a la fàbrica de la Pirelli era glosada per 
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Toni Miranda, Ferran Bermejo, M. Pía Mónaco i Joan Carles Capilla en l’article 
“L’obra de Robert Maillart a Catalunya” publicat el 1986 al número 171 dels  
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme:  
 

L’experiència de Maillart amb el formigó armat el va conduir a desenvolupar tres 
temes bàsics en les intervencions  que va fer en el camp de l’arquitectura. Els dos 
primers cal considerar-los d’una manera conjunta: els pilars fungiformes i les lloses 
armades. El pilar fungiforme aconsegueix passar dels elements  estructurals 
horitzontals als verticals d’una forma contínua. També resol el problema de les 
tensions que es produeixen entre la cara del pilar i la llosa armada per efecte dels 
esforços tallants (Miranda et al., 1986: 74)  
 

A part de les seves intervencions a Suïssa, Rússia o França, cal destacar al nostre país 
la fàbrica Pirelli, la central Catalana de Gas y Electricidad a Barcelona, o la fàbrica 
de Mata i Pons  a Sallent, entre d’altres. El seu estil produïa construccions lleugeres i 
elegants: “Al pas del temps, el nombre d’elements utilitzats per resoldre les estructures 
de les fàbriques es redueix. Així, podem veure com a la primera nau de la fàbrica 
Pirelli la transmissió d’esforços de la llosa plegada fins als pilars es fa per mitjà d’una 
triangulació de barres” (Miranda et al., 1986: 74). 
El 1986 bona part de l’obra original de 1914 havia desaparegut: 
 

Actualment només resta una nau sencera i un fragment d’una altra. Poc després de la 
guerra civil espanyola fou enderrocada la nau més gran. Les característiques, però, de 
la nau ja desapareguda i de les que encara existeixen són ben diferents. Es possible que 
es tracti de dues intervencions separades en el temps (...) La segona nau és aparentment 
inacabada. És de planta rectangular i els pilars es distribueixen segons una retícula de 
7,5 x 7,5 metres (...) La zona perimetral, de planta baixa més una planta, és de pilars 
fungiformes amb forjat i coberta formats per una llosa plana armada 
bidireccionalment. 

 

La fàbrica Pirelli fou la seva primera obra al país, de manera que  el setembre de 
1913 establia una oficina a Barcelona amb els seus enginyers tot aprofitant l’encàrrec 
de la fàbrica vilanovina. El 1918 Maillart patentava a Espanya els sostres fungiformes 
“una aportació clau  a la història de les estructures que ell havia assajat a Suïssa entre 
1908 i 1910” (Graus, 2012: 486). 
El pas dels anys, els efectes de la guerra i l’absència de sensibilitats, han provocat 
que  la ciutat no hagi estat capaç de preservat cap element de la Pirelli de 
l’arquitecte modernista Josep Font i Gumà, ni tampoc de la Pirelli de l’enginyer 
suís Robert Maillart.  
Tornant a l’activitat que li era pròpia, en aquells anys, de la fàbrica de Pirelli de 
Vilanova i la Geltrú sortirien alguns dels cables més importants que s’instal·larien 
aquells anys a l’Estat espanyol. Cal destacar el 1912  la instal·lació a Barcelona de 30 
km de cable 3x95 mm2 a 25.000 V per la Companyia Riegos y Fuerzas del Ebro, o 
la que el 1914 completaria 32 km de cable 1x100 mm2 a 50.000 V per Catalana de 
Gas y Electricidad, “una demostració de tecnologia elèctrica (...)  perquè era el cable 



  
141 

 

de major tensió fabricat a Espanya fins aquell moment amb la tècnica de capes de 
paper aïllant impregnat” (Alayo, 2007: 842). Segons les fonts italianes: “costituiva un 
vero record europeo” (ASIP. Doc 1322). La mateixa font, signada per Comercial 
Pirelli i datada l’abril de 1922 indicava que la fàbrica disposava d’un important 
laboratori elèctric dotat dels millors aparells per proves d’aïllament, capacitat i 
resistència, així com una bateria de transformadors a tensions regulables. El director 
de l’establiment Ciro Bernardini fou l’artífex d’aquell excepcional desenvolupament 
de cables subterranis (Maifreda, 2003: 516). 
El 1914 començava el conflicte bèl·lic més cruent que mai havia viscut Europa i 
que s’allargaria fins el 1918. Pels coetanis fou coneguda com la Gran Guerra, però 
nosaltres l’hem coneguda com la Primera Guerra Mundial. Inevitablement, 
afectaria l’activitat d’una companyia com Pirelli. En un sentit molt diferent, la 
fàbrica vilanovina en sortiria beneficiada gràcies a la neutralitat espanyola i la 
consegüent oportunitat d’aprovisionar alguns dels països bel·ligerants. 
Les fàbriques italianes de la Pirelli veurien desaparèixer en bona part els seus 
mercats tradicionals, i alhora es convertirien en indústries de material de guerra: 
“En vísperas de la participación italiana en la Gran Guerra (1915), Pirelli & C. tenía 
un capital de 21 millones de liras y unas ventas de 47 millones. Durante el conflicto, 
abasteció el 80% de los cables telegráficos del ejército italiano, fue organizada en 
cuatro departamentos: conductores eléctricos, ruedas neumáticas, bienes menores 
de goma e investigación de componentes químicos” (Galindo, Mariano). Durant la 
guerra Pirelli facilitaria conductors elèctrics destinats a telegrafia i telefonia de camp 
que, en bona part, anirien a satisfer  les necessitats de l’exèrcit francès.  
En relació al context bèl·lic la revista especialitzada La Energía Eléctrica corresponent 
al 25 d’octubre de 1914 titulava en portada: “Una cuestión importante para la 
Junta de Iniciativas. La industria nacional de cables eléctricos y el conflicto 
europeo”. S’informava que el govern havia creat recentment una Junta de 
Iniciativas presidida pel Sr. La Cierva per estudiar els conflictes que la guerra havia 
ocasionat o podia ocasionar a la producció espanyola. S’hi deia: “Una de las 
industrias españolas más duramente probada por las actuales dificultades es la de 
cables eléctricos aislados, que en condiciones normales de trabajo ocupa a más de 
1.000 operarios, de los cuales unos 700 en la sola fábrica de Pirelli y Compañía de 
Villanueva y Geltrú, produciendo anualmente por valor de unos 14 millones de 
pesetas, de los cuales 10 millones por la citada fábrica Pirelli”. Altres fabricants 
esmentats eren:  la Compañía de Cables Eléctricos  de Cornellà, la Compañía de 
Cables Eléctricos de Algorta, la Hispano-Alemana de Barcelona, Albo y Compañía 
de Barcelona, i Montilla Hermanos de Málaga. Es parlava clarament de 
paralització, per dedicar-se únicament al mercat nacional, amb gran escassetat de 
comandes que havien fet reduir el nombre d’operaris i els dies de treball: “Sabemos 
por el Diario de Villanueva y Geltrú que la casa Pirelli, eficazmente asesorada por el 
diputado a Cortes por aquel distrito Sr. Bertrán y Musitu, y por el alcalde señor 
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Braquer, y secundada también por la Asociación Nacional de Industrias 
Metalúrgicas, se ha dirigido a la Junta de Iniciativas exponiendo las dificultades 
con que tropieza para continuar sosteniendo el numeroso personal obrero ocupado 
en la misma”. El redactor posava l’accent en l’esforç de  Pirelli per evitar els efectes 
de la crisi, insistint en que el perill desapareixeria si el Govern  acordava la  
devolució dels drets de duana satisfets per les matèries primeres empleades en la 
fabricació dels cables destinats a l’exportació. La indústria espanyola de cables es 
trobava en la impossibilitat per exportar degut als elevats drets aranzelaris derivats 
dels materials  com el fil de coure electrolític que s’havia de importar. Amb el 
recàrrec d’aquells drets la indústria no podia competir amb les fàbriques 
estrangeres: “Hace años que la casa Pirelli viene pidiendo, apoyándose en la ley de 
14 de Abril de 1888, la devolución de los derechos arancelarios devengados por las 
aludidas materias primeras; pero siempre en vano, a pesar de haber merecido sus 
peticiones el dictamen favorable del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona”. 
La causa mereixia el suport de la revista.  
Sense deixar la qüestió que ens ocupa, La Vanguardia del 24 de juny de 1915 es feia 
ressò dels acords de la Junta del Fomento el Trabajo Nacional presidida per José 
de Caralt: “Se acordo traslladar a las Agrupaciones de Material eléctrico y de 
Trefilería, unas peticiones de los señores Pirelli y Compañía, Compañía de Cables 
Eléctricos y Albo y Compañía, con el objeto de que antes de dirigirse al  ministro 
de Hacienda puedan dar su opinión los industriales metalúrgicos interesados , 
respecto al alcance de la Real orden de 24 de abril último, que prohibe la 
exportación de diferentes artículos”. En aquell moment els dos primers fabricants 
ja tenien estrets lligams, i el mateix passaria més endavant amb el tercer.  
La Primera Guerra Mundial  impactaria a tot el grup. I els efectes globals no foren 
negatius. Just abans del conflicte el  facturat havia superat els 47 milions de lires i 
el capital social arribava als 21 milions. Durant la guerra s’incrementarien 
fortament les exportacions i el nombre d’empleats passaria dels 3.500 el 1914 als  
10.000 el 1918 (Bigazzi, 1990). 
Pirelli aprofitaria la guerra per dotar-se d’una imatge patriòtica: “Durant la 
Primera i la Segona Guerra Mundial, Pirelli va treballar concretament per 
construir la imatge patriòtica d'una empresa al servei del seu país, però sobretot, al 
servei del poble italià (...)  Marcats per una estrella de cinc puntes que constitueix 
en aquell moment la marca de fàbrica, i aconsegueixen establir gairebé 
immediatament una indiscutible primacia al mercat nacional" (Ida Russo, 1999). 
Arribats aquest punt, oferim les dades facilitades per Bruno Bezza que il·lustra 
l’evolució del facturat de conductors i cables elèctrics de la fàbrica Pirelli de Vilanova, 
identificant amb com a cables elèctrics els cables subterranis de transport d’energia 
que es produïen a partir de 1908. Les xifres s’indiquen en milers de lires italianes 
(Bezza, 1987: 73).  
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Any Conductors 
Cables 

d’energia Total 

1902 65 0 65 
1903 843 0 843 
1904 1.004 0 1.004 
1905 1.066 0 1.066 
1906 1.845 0 1.845 
1907 2.082 0 2.082 
1908 1.605 165 1.770 
1909 1.620 620 2.240 
1910 1.802 1.993 3.795 
1911 1.775 781 2.556 
1912 2.365 2.963 5.328 
1913 3.240 4.938 8.178 
1914 2.003 1.409 3.412 

   
 
El 1915 la fàbrica milanesa començava a fabricar pneumàtics per avions. Degut als 
problemes d’aprovisionament causats per la guerra, calia fabricar-se alguns dels 
ingredients propis de les mescles de goma com era el trisulfur d’antimoni.  
Itàlia no entraria oficialment en guerra fins el maig de 1915 després d’un període 
d’observació i negociacions. 
En aquell context Alberto Pirelli es casaria amb Ludovica Zambeletti, filla d’un 
industrial farmacèutic de Milà i tingueren quatre fills Maria Giovanna (1915-
1970), Elena (1917-2009), Giovanni (1918-1973) i Leopoldo (1925-2007) (Rocco, 
2015). El fill petit Leopoldo seria l’hereu de la tradició empresarial, i tindrem 
oportunitat de parlar d’ell. Per la seva banda, l’altre germà,  Giovanni Pirelli 
esdevindria escriptor. Un personatge inquiet i rebel, de idees socialistes i que 
lluitaria al costat dels partisans a la Segona Guerra Mundial. La seva vida vingué 
condicionada per la contradicció de ser un revolucionari nascut i educat en el sí 
d’una família burgesa.  
El 19 de març de 1916 es convocava l’assemblea ordinària d’accionistes on es posava 
de manifest que   la guerra havia provocat inicialment una gran demanda i un 
creixement de les vendes. Però després de l’entrada de Itàlia a la guerra, les dificultats 
es multiplicarien (ASIP. Doc 1084). S’informava que a causa de la guerra, havien 
estat cridats al front un membre de la gerència, així com diversos empleats i operaris. 
S’havien pogut exonerar algunes persones del servei militar, sobretot especialistes. A 
finals de 1915 havien mort al front cinc empleats i nou operaris. Entre les pèrdues 
calia assenyalar l’enginyer Ciro Bernardini, qui havia estat director de la sucursal 
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vilanovina “arrabassat  per una sobtada malaltia després de sis mesos com a tinent 
d’artilleria de les tropes combatents, d’on va ser possible reclamar-lo en suport del 
personal dirigent de Milà”. Per part de l’empresa s’havia donat suport i ajut a les 
famílies dels  morts i havia participat en ajudes diverses per cobrir les necessitats del 
moment, en coherència amb el seu paper de indústria de guerra Es precisava que la 
manca de personal no havia estat la única causa de la frenada de l’any precedent. 
Havien tingut dificultats d’aprovisionament de goma greggie –goma crua–, problema 
que poc a poc es faria extensiu a altres materials. A tot plegat calia afegir les 
oscil·lacions dels preus, les incerteses de les expedicions  a l’estranger, els retards en 
les entregues o l’encariment dels nolis i el carbó. 
La guerra havia comportat molta feina, però pocs beneficis; mentre que l’exportació  
els era favorable degut a la manca de bona part de la competència, i la relació del 
canvi de moneda. Les vendes de pneumàtics i articles de goma al govern italià es feia 
a un preu inferior a l’habitual. Contràriament, als clients privats se’ls imposaven preus 
superiors, especialment en les vendes a l’estranger. Finalment, s’anotava que caldria 
especialitzar la producció i procedir a la instal·lació de noves màquines i noves 
fàbriques, donant compte de la nova fàbrica de Southampton. 
A la fàbrica de Vilanova i la Geltrú les vendes el 1915 havien estat de  4.693.190,89 
L, amb un increment de 977.880,98 L respecte l’any anterior. D’altra banda, 
s’informava que el 1 de gener de 1915 s’havia obert  la nova filial per la venda de 
pneumàtics  a Barcelona. La xifra de negoci havia arribat als 277.000 Fr. 
El setmanari vilanoví Democràcia, en la seva edició de 6 de febrer de 1916 es feia ressò 
de la mort de Ciro Bernardini, l’antic directiu local. Aleshores, Carlos Haase era cap 
i director del departament de màquines de Pirelli y C. 
Malgrat les mesures de prevenció de riscos  en pocs dies la premsa informava de 
dos accidents laborals a la fàbrica Pirelli. Al Diario de Villanueva y Geltrú de 26 de 
juliol de 1916 s’hi podia llegir: “Esta mañana, ha ocurrido un desgraciado 
accidente en la fábrica Pirelli del cual ha resultado víctima la joven obrera 
Concepción Moragas. Según noticias, una máquina le ha cogido un brazo 
produciéndole heridas de cierta gravedad”. La treballadora havia estat traslladada 
en tartana al  seu domicili.  De manera semblant, el Democràcia de 30 de juliol es 
feia ressò de l’accident ocorregut dos dies abans per l’operari Jaume Martí a la 
fàbrica Pirelli. No en sabem les causes ni les conseqüències. 
El Diario del 13 de desembre reproduïa un article del periòdic Italia referent a la 
Pirelli vilanovina sota el títol “Fábrica italo-española”. El cronista expressava: 
“tanta importancia como el Ejército de armas que defiende la Patria, tiene el 
Ejército de chimeneas que la extienden”. El mitjà reproduïa el text publicat a La 
Monarquia de Madrid anotant que des de 1902 es trobava a Vilanova “la más 
importante fábrica nacional de cables eléctricos y artículos de goma” , i que  en el 
moment de la crònica ocupava una superfície de 36.000 m2 i un miler d’operaris. 
S’havia construit seguint moderns criteris d’arquitectura industrial i aplicant 
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millores en les condicions de higiene i seguretat “construyendo un precioso modelo 
en su género”. S’hi fabricarien tota mena de fils i cables,  des de fils per timbres i 
cordons flexibles per làmpades a grans cables armats per línies subterrànies, 
transport de força, telegrafia, telefonia, etc. Es disposava d’un complet laboratori 
elèctric  amb una bateria de transformadors fins a 300.000 V. Entre els clients de 
la filial catalana s’hi trobaven la Compañía Barcelonesa de Electricidad, la 
Canadiense, la Energia Eléctrica de Cataluña, la Hidroeléctrica, la Cooperativa 
Electra de Madrid, la Marina española, constructores navals, centres electrotècnics 
militars, telègrafs de l’Estat, companyia de telèfons, companyies ferroviàries  … I 
pregonava: “¿Quién no ha visto circular por las calles aquellos grandes carretes 
sobre los cuales se arrollan los cables subterráneos, llevando la inscripción Pirelli & 
Compañía, Villanueva y Geltrú? (...) Aunque filial de la Casa Pirelli de Milán, la 
fabrica Pirelli de Villanueva bien merece el título de española”. Aquesta darrera 
afirmació es fonamentava en l’origen dels seus treballadors, “salvo la Dirección”, 
indicant “El dia en que el Gobierno español se decida a concederle el drawback , 
permitiéndole así dedicarse a la exportación a la América española, la fabrica 
Pirelli podrá ocupar a lo menos 2.000 operarios”. 
Aquell mateix any també en parlava el periòdic Stadium, esmentant la fàbrica de  
cables elèctrics i articles de cautxú de Vilanova i la Geltrú, i comunicant  que, a la 
vista de l’èxit dels Pneus Pirelli importats de Itàlia, “está en estos momentos 
ensanchando notablemente sus establecimientos de la hermosa villa catalana 
[Vilanova i la Geltrú] para empezar muy en breve en ellos la fabricación de 
neumáticos para automóvil y las llantas macizas para ómnibus y camiones. Nuestra 
cordial enhorabuena a la casa Pirelli por su resolución”.  
L’article no evidenciava dos elements determinants: que la producció de 
pneumàtics Pirelli no es faria a la fàbrica de Vilanova , i que l’any següent es 
constituiria la societat espanyola Productos Pirelli. 
En els primers mesos de 1917 tenia lloc l’assemblea general d’accionistes que, com 
era habitual, dedicaria una part a la filial catalana. La memòria recollia que el 1916 
a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú el treball s’havia incrementat gràcies a 
participar en els  compromisos de la Casa italiana amb els governs aliats, i 
aprovisionant conductors elèctrics de camp  (ASIP. Doc 1108). 
Les pressions i opinions polítiques que arribaven “sui nostri affari in Spagna” 
suggerien – recolzant-se en al  Decreto Luogotenenziale de 8 d’agost de 1916–, de 
rescindir els contractes vigents amb alguns dels clients de la fàbrica vilanovina inclosos 
a la llista negra elaborada pels anglesos.  
Calia fer tota mena d’equilibris entre els interessos polítics i els econòmics: “Durant 
la Primera Guerra Mundial es produeix un increment de vendes per l’exèrcit 
dell’Intesa, que absorbeixen la trencadissa de relacions comercials amb clients que eren 
a la llista negra dels contractes amb Anglaterra, cosa que comportaria denúncies per 
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rescabalar-se dels danys” (Maifreda: 516). L’annex del Decreto Luogotenenziale 
contemplava el contracte  d’Espanya, fent notar que ja havia estat objecte de discussió 
pública a la sala legislativa italiana, i que no es tractava de mercaderia exportada de 
Itàlia, sinó fabricada a l’establiment vilanoví “no de pneumàtics o altres materials de 
destinació bèl·lica”, sinó conductors per instal·lacions elèctriques, material que estava 
prohibit exportar d’Espanya perquè el país n’estava necessitat, i hi havia escassetat. 
D’altra banda, no es tractava d’un client improvisat, sinó que feia anys que tenia el 
monopoli del comerç electrotècnic a Espanya i que era client de la nostra sucursal de 
feia cinc, deu, quinze anys pels mateixos articles i en les mateixes quantitats. 
La posició era prou delicada. Continuava pesant el Decreto Luogotenenziale de 8 
d’agost i la publicació de  les llistes negres italianes el 17 de setembre de 1917. I  la 
gerència de la Pirelli havia de justificar-se davant dels accionistes (ASIP. Doc 1108). 
S’assegurava que Pirelli va respondre “tan aviat es van exposar les directrius dels 
Aliats per endegar una política més decisiva per combatre els interessos comercials 
de l’enemic, fins i tot als països neutrals, (indicacions sorgides la primavera de 1916 
amb la publicació de la primera llista negra anglesa)...”. I es precisava: "tenint la 
nostra sucursal en curs d’execució alguns contractes que, a parer de les 
representacions del Govern italià i dels governs aliats a Espanya consultats per 
nosaltres, vam  tenir l’obligació de dur a terme (...) Un decret tan especial (que no 
impedia que continuéssim els procediments judicials en curs) era necessari perquè 
Itàlia encara no havia completat les seves pròpies llistes negres: això fou  el 16 de 
novembre de 1916, i  seria  objecte de discussió al Senat  el 8 de desembre”. 
Finalment, la memòria de l’assemblea anual reblava: "Hem cregut oportú de 
reclamar la vostra atenció, conscients dels deures i les circumstàncies que s’imposen 
a aquells que tenen la seriosa responsabilitat de dirigir una de les més grans  empreses 
industrials italianes, amb ramificacions a l'estranger, amb la intenció de que 
l'empresa, sigui en pau o en guerra, serveixi els fins suprems de la Pàtria”. 
Aviat, l’estructura societària de la filial espanyola viuria modificacions de gran 
intensitat. El 1917 es constituiria Productos Pirelli, S.A., una societat plenament 
espanyola des del punt de vista jurídic que guanyaria autonomia respecte la matriu 
italiana. Era només el començament. El 1920 es crearia la societat Comercial Pirelli, 
el 1924 la Nacional Pirelli dedicada a la fabricació de pneumàtics, i el 1931 la 
Compañia de Inversiones, S. A. 
És probable que el desenvolupament de la guerra hagués tingut a veure amb aquella 
decisió estratègica. Malgrat tot, la supervisió i control de moltes de les operacions des 
del país d’origen no es deixarien d’aplicar en cap moment.    
Però, anem a pams. El 16 de desembre de 1917 es constituïa la societat Productos 
Pirelli, S.A. (PPSA) formalitzant jurídicament la incorporació de la filial vilanovina 
a l’estructura econòmica del país. No seria una decisió aïllada. El 1917 es constituïa 
a l’Argentina la societat Pirelli S. A. Platense que gestionaria les dues petites fàbriques 
establertes al centre de Buenos Aires. El 1930 adquirien els terrenys de  La Rosa als 
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afores de la capital on s’aixecaria una gran planta de fabricació. Després de les filials 
d’Espanya, Anglaterra i Argentina, vindrien  Brasil (1929), Bèlgica (1938), Canadà 
(1953), Mèxic (1956), França (1957), Grècia (1960), Turquia (1960), Alemanya 
(1963) ...  
Els detalls de la constitució i estructura de Productos Pirelli, S.A. (PPSA) els 
facilitava –entre altres documents–  la memòria elaborada per l’empresa l’abril de 
1940 per tal d’acollir-se als beneficis de la llei de 16 de març de 1939 sobre bestretes 
destinades als danys soferts per la destrucció de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú 
en el marc de la guerra d’Espanya (1936-1939). 
L’annex 1 recollia l’extracte de l’escriptura de constitució de P.P.S.A. i els estatuts 
socials que regien. La societat es constituí a Barcelona el  16 de desembre de 1917 
davant del notari Antonio Par. La representació de la nova societat era formada 
per  Josep Bertran y Musitu, advocat domiciliat a Barcelona; Sebastià Gumà y 
Suris, del comerç, domiciliat a Vilanova, Sant Antoni 6; Fabio Palandri y Moretti, 
natural de Pistoia i resident a Milà; i Guilermo Garcia-Parreño y Lopez, tinent 
auditor de l’Armada, domiciliat a Madrid. Productos Pirelli, S.A. tindria per 
objecte: “la fabricación, compra y venta de artículos de goma, gutapercha, amianto 
y similares, hilos y cables eléctricos y demás artículos relacionados con tales 
industrias”. El capital social era de cinc milions de pessetes representat per 10.000 
accions amb un valor nominal de 500 pessetes. El consell d’administració el 
formarien entre cinc i nou consellers, i se’n renovarien la meitat cada dos anys.  El 
primer consell d’administració era format per: García-Parreño en qualitat de 
president; i Bertrán, Gumà, Palandri i Alberto Pirelli  Sormani, fill del fundador, 
tots quatre com a vocals. 
Aquell any 1917 passarien altres coses importants a l’univers Pirelli. A Itàlia s’iniciaria 
la fabricació de la goma piene –pneumàtics massissos– i també de cambres d’aire per 
pneumàtics d’automòbil.   
El 1917 l’enginyer  de Pirelli Luigi Emanueli inventava, desenvolupava i patentava 
l’anomenat cable Olio Fluido (OF) destinat a molt altes tensions, un treball tècnic 
efectuat conjuntament amb l’enginyer Emanuele Jona,  qui moriria dos anys 
després en l’enfonsament del vaixell Città di Milano, una nau equipada i 
especialitzada per la instal·lació de cables. Luigi Emanueli –fill de Leopoldo, un 
altre tècnic de primer nivell– havia estat contractat per Alberto Pirelli el 1907. 
Emanueli seria el responsable del cable telefònic que el 1910 enllaçaria Milà i 
Grossetto, aleshores el més llarg del món; i el 1913 dirigiria el projecte del primer 
enllaç submarí entre la illa de Sardenya i el continent. 
Emanueli estaria a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú l’estiu de 1927, on no es 
fabricarien cables tipus OF fins el 1953. El primer aniria destinat a la Central 
d’Escales.   
El mateix any es constituïa una altra societat industrial que establiria estrets lligams 
amb Pirelli. Es tractava de la Sociedad Española de Construcciones Electro 
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Mecánicas (SECEM) constituïda a Córdoba el juny de 1917 i “que se formó con 
la intención de fabricar todo lo necesario a la industria eléctrica en tiempo de 
carestía de carbón”, segons paraules textuals del metal·lúrgic català Francesc 
Lacambra (Pascual-Nadal, 2008b: 258). Actualment, l’empresa continua la seva 
activitat sota la raó de Cunext Copper Industries. 
Els autors Pascual i Nadal indiquen que la prepotència inicial d’aquesta empresa 
“suscitó el recelo de los industriales eléctricos, que empezaron a poner peros a un 
material acceptable por todos  conceptos ...”, la qual cosa l’obligà a rectificar i a 
establir “un convenio con la casa Pirelli, para proveerla de cobre trefilado desnudo, 
absteniéndose de forrar [posar aïllament], y la casa Pirelli de fundir y tirar”. El 
conveni hauria “frustrat les expectatives de que l’empresa Lacambra esdevingués 
proveïdora de fil de la multinacional italiana de conductors elèctrics establerta a 
Vilanova i la Geltrú”. Tampoc tenia esperances respecte al fil telefònic, coneguda 
la intenció d’Standard Electric Cº d’aixecar una  fàbrica a Santander d’acord amb 
la Compañia  Telefónica de España. 
Seguint els mateixos autors –i l’estudi de Encarnación Sarmiento sobre la 
SECEM–: “pel que sembla, el conveni existent entre la Pirelli i la Sociedad 
Española de Construcciones Electro Mecánicas determinà que el 1926 la casa 
italiana subscrivís 9.000 accions de la SECEM i esdevingués la segona accionista 
d’aquesta empresa, a continuació del Banco de Bilbao”. Les compres de Pirelli a 
la SECEM van dificultar al fabricant metal·lúrgic català Lacambra de poder entrar 
al mercat de conductors de coure.  
No deixem l’activitat metal·lúrgica, perquè una nota informativa de Comercial 
Pirelli, S. A. d’abril de 1922 (ASIP. Doc 1322) ens indicava que el 1918 la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú inaugurava una gran secció de laminació i trefilatge de coure, la 
primera instal·lació d’aquestes característiques a Espanya, muntada amb moderns 
criteris tècnics que permetia de reduir el lingot de coure electrolític a fil de 0,08 mm 
de diàmetre. La instal·lació es completava amb una secció d’estanyat de coure i una 
foneria per a la preparació d’aliatges de bronze per fils telegràfics i telefònics.  
En aquell moment la planta vilanovina ocupava 55.000 m2, ocupava un miler 
d’operaris i utilitzava una força motriu de 1.600 HP. 
El mateix any Pirelli adquiria la Bicocca dels Arcimboldi, un palau de meitat del 
segle XV declarat monument nacional i que es trobava dins el perímetre de 
l’empresa milanesa.  
Entre els molts actes commemoratius del final de la Gran Guerra, el 5 de desembre 
de 1918 el directiu de la filial vilanovina Carlo Boselli dirigia una carta d’agraïment 
a l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, després que aquest li hagués fet arribar el dia 2 
l’adhesió solemnitzada en el banquet d’homenatge “con que la población celebró el 
fin de la guerra y el enorme triunfo obtenido por Italia (...) El acuerdo es tan honroso 
para mi, y tan agradable, que realment no encuentro palabras”. Una resposta 
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semblant rebria l’Ajuntament de part del gerent de la societat G. B. Pirelli, signada a 
Milà el 17 de desembre, respecte la festa d’homenatge “con que las fuerzas más vivas 
de la población, ha querido con exquisita fineza tributar a la Colonia Italiana alli 
residente, a motivo de la Victoria de los Aliados y del acuerdo tomado de enviarnos 
la expresión de respeto y consideración (...)”. 
En aquelles dates Productos Pirelli, S.A. comptava amb un capital social de tres 
milions de pessetes amb domicili social a Ronda Universitat 18 de Barcelona i oficina 
sucursal al carrer Alcalá 73 de Madrid. Entre diverses entitats bancàries 
col·laboradores –algunes estrangeres– , destacaven  el Banco Hispano Americano, el  
Garriga Nogués Sobrinos, el Banco de Barcelona, o el Banco de Villanueva. 
La primera meitat de 1919 vindria acompanyat de dos accidents que trasbalsarien 
els pirellistes d’arreu del món. El febrer moria Giovanni Pirelli, el fill més jove –només 
24 anys– del fundador de l’empresa G.B. Pirelli. El finat era tinent pilot d’aviació, 
voluntari de guerra,  i morí fent vols a l’aeròdrom de Wright als Estats Units, on era 
pilot instructor,  a causa d’una avaria del motor tal com registrava el Diario de 
Villanueva y Geltrú de 15 de febrer, fent-se ressò de la notícia apareguda dies enrere al 
rotatiu Corriere della Sera.    
El 16 de juny de 1919 naufragava el vaixell de l’empresa Città di Milano  dedicat a 
la instal·lació de cables submarins, quan va impactar contra un escull a les costes de 
Filicudi a les Illes Eòlies italianes. A l’accident perderen la vida sis empleats de 
l’empresa, entre ells l’enginyer especialista Emanuele Jona, un dels pares del cable 
OF (Olio Fluido). El vaixell, segons un acord inicial, fou compartit durant vint anys 
entre Pirelli i la Marina italiana, i havia participat a la guerra italo-turca de 1911 i 
1912 (Pirelli, 1946: 28). 
Després de la mort de Jona, Luigi Emanueli es convertiria en el màxim responsable 
de l’electrotècnia de Pirelli. 
El 1919 la fàbrica vilanovina viuria un dels principals conflictes socials en veure’s 
implicada en un locaut generalitzat que s’allargaria durant deu setmanes. No 
sabem si fou arran d’aquest conflicte, que el mitjà  Democràcia del 17 d’agost de 
1919 informava que Productos Pirelli havia instaurat un nou horari laboral de vuit 
a dotze del matí i de dues a sis de la tarda. I tancava el cronista:  “Nos 
congratulamos de la mejora”.  
El negoci creixent de la goma aconsellava Pirelli de disposar de les seves pròpies 
plantacions d’on extreure el cautxú natural. El 1919 tenien plantacions a  Singapore 
i  la illa de Java. A la cerimònia de inauguració d’aquesta darrera,  l’autoritat maltesa 
que la presidia manifestà: “Aquí, on abans hi havia tigres i serps, ara hi ha la Pirelli” 
(Pirelli, 1946: 103). 
El mateix 1919 Pirelli inaugurava a Vilanova i la Geltrú una residència temporal de 
directius. L’edifici de tendència  noucentista, obra de l’arquitecte Josep Font i 
Gumà, seria popularment conegut per cal Terzi en referència al primer directiu 
Carlo Terzi Fugazza, que casaria amb la vilanovina Carme Gumà Carreras. La 
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casa destinada a residència de directius es convertiria poc a poc en  la residència 
particular de Carlo Terzi i família. Només dos anys després de constituir-se la 
societat espanyola de Pirelli, la magnificència i emplaçament de la construcció 
podien voler evocar una mostra de sobirania i orgull. El 1980 l’edifici, catalogat 
com a bé patrimonial de la ciutat, es convertiria en l’escola La Pau. 
El  1876 la rambla de la Pau arribava fins el que seria la via del ferrocarril.  El 1897 
s’allargaria fins el carrer de Conxita Soler. El 1921 a la cantonada oposada, al nord 
de la via, l’americano Sebastià Soler i Miró aixecava la casa modernista coneguda 
per can Pahissa deguda a l’arquitecte  Josep Maria Miró i Guibernau. Per tant, la 
confluència de la rambla de la Pau i la via del ferrocarril aglutinava en tres de les 
quatre cantonades, la destacada entrada de la fàbrica Pirelli i els emblemàtics 
edificis de cal Terzi i can Pahissa. Tot plegat esdevenia una compacta i suggestiva 
carta de presentació de la història local: el comerç americà, la indústria, 
l’urbanisme o el ferrocarril.  
Carlo Terzi Fugazza fou un dels directius que deixaria més empremta a la fàbrica 
vilanovina. Havia nascut a Sermide, a la província de Mantova a la regió de la 
Llombardia, l’abril de 1890. Estudiaria enginyeria i ingressaria a la Pirelli de Milà 
el 1913. El febrer de 1915 era traslladat a Vilanova i la Geltrú en condició d’adjunt 
a direcció. Fou un personatge controvertit i polèmic que flirtejaria amb l’estil del 
feixisme mussolinià. El juny de 1919 es casava amb Carme Gumà Carreras, filla 
de Sebastià Gumà Surís i neta de Francesc Gumà i Ferran. Entre els padrins del 
nuvi els directius Gaetano Barucci i  Lino Vois. 
El 1936 Carlo Terzi i la seva família serien repatriats a Itàlia per preservar la seva 
seguretat. En plena guerra, el 1937 retornaria a Andalucia on es construiria una 
fàbrica de Pirelli a Córdoba, en zona nacional, i així poder organitzar una nova 
seu comercial a Sevilla. Després de la guerra actuaria com a director executiu des 
de Vilanova i la Geltrú i després des de Barcelona on moriria  el 13 d’octubre 1971, 
deu anys després de la seva jubilació. 
El novembre de 1919 els salons del Ideal Hotel de la plaça de la Vila acollien el 
banquet de homenatge “En honor al Sr. Piazza” dedicat al directiu Attilio Piazza 
que deixava la ciutat després de disset anys per dirigir la planta de cables submarins 
de La Spezia. Una de les seves filles havia nascut a la ciutat. Presidien la celebració 
el director general de Productos Pirelli  Cayetano Barucci, i el nou director de la 
fabrica vilanovina Carlo Terzi. De tot plegat en donava notícia el Diario de 
Villanueva y Geltrú de 29 de novembre de 1919. L’alcalde accidental Ferrer Puig cedí 
la paraula a Braquer que, segons el diari local, “terminó deseando a la nación 
italiana vea cumplidas sus aspiraciones a que tiene derecho como consecuencia de 
la parte que tomó en la gran guerra”. L’enginyer Terzi llegí en català una carta del 
secretari general Lino Vois en nom de les oficines centrals de Barcelona. El Sr. 
Pujol indicà que s’obriria un llibre d’honor perquè els empleats registressin 
paraules de comiat i agraïment. L’enginyer Enric Juandó entregà a l’homenatjat 
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un àlbum de signatures dels treballadors. La vetllada fou acompanyada de pastes i 
xampany.  
Abans de tancar dècada, ens fem ressò de les informacions recollides per l’Anuario 
Garciaceballos en relació  a Productos Pirelli i que poden resultar interessants. 
L’edició de 1919 indicava que l’empresa estava domiciliada a Ronda Universitat 
18 de Barcelona i comptava amb una sucursal a Alcalá 73 de Madrid. Societat 
constituïda el 16 de desembre de 1917 amb un capital desemborsat de 3 milions 
pessetes. L’objecte era: “Laminaje y trefilería de cobre. Fabricación de cables y 
conductores eléctricos aislados para toda classe de instalaciones aéreas, 
subterráneas, submarines e interiores. Macizos para camiones, artículos de goma 
para aplicacions técnicas y tubos y mangueras para usos industriales”. Constava 
com a director-gerent l’enginyer Cayetano Barucci; i el consell d’administració 
estava presidit per  Guillermo García Parreño; amb Josep Bertrán  y Musitu, 
Sebastià Gumà, Pedro Pirelli i Fabio Palandri en condició de consellers. I es 
precisava que  “Esta Sociedad ha substituido a la Sucursal Española de la casa 
Pirelli y Compañía de Milán”. 
El mateix Anuari en la seva edició de 1922 ampliava els objectius de la societat, 
separant tres grups de productes:  
 

Cobre electrolítico desnudo en hilos, cables y pletinas, y bronce especial para usos 
telefónicos. Hilos y cables eléctricos aislados para todas las aplicacions de la 
electricidad, desde los de hilos de ocho centèsimes (8/100) para bobinas y cordones 
flexibles para lámparas, a los cables armados para líneas subterráneas, transporte 
de fuerza, telegrafía y telefonía. Cajas de empalme, derivación , distrinución y 
extremidad, con accesorios. Mezclas aislantes; Macizos para camiones, llantas para 
carruajes y cámaras neumáticas para automóviles y bicicletes; Artículos de goma 
para cirugía, higiene y aplicacions técnicas. Tubos y mangueras para usos 
industriales. 
 

El 1921 al consell d’administració s’hi afegia Lino Vois en qualitat de secretari.  
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9. Pirelli, 1920-1929 
 
Després de la Primera Guerra Mundial, el 1920 el grup Pirelli emprendria una nova 
reorganització societària i totes les filials estrangeres confluirien  en el holding  
financer constituït a Brussel·les per motius fiscals: la Compagnie Internationale Pirelli 
(CIP), presidida per Alberto Pirelli, i de la que depenia Productos Pirelli, S. A. D’altra 
banda, i al mateix temps, l’organització italiana encapçalada per la societat en 
comandita per accions Pirelli & C.  s’escindiria en dues empreses.  La societat  Pirelli 
& C. es convertiria en el holding financer, i la part industrial i comercial  passarien a 
la nova Società Italiana Pirelli (SIP), constituïda el 3 de novembre de 1920 amb un 
capital inicial de cent milions de lires. El 1942 es convertiria en Pirelli SpA, società 
per azzioni (Bigazzi, 1990). 
La financera Pirelli & C. cotitzaria a la Borsa de Milà a partir de 1922.  La gerència 
gairebé unipersonal de Giovanni B. Pirelli des de 1902 –a excepció de l’època 
compartida amb F. Casassa– es convertiria ara en un consell d’administració  que 
es reunia per primer cop el 29 de novembre de 1920 amb tres membres de la 
família Pirelli i altres tres participants: Emilio Calcagni, Fabio Palandri i Giuseppe 
Venosta (Bellavite, 2015). 
El 1937 la Compagnie Internationale Pirelli (CIP) seria traslladada per raons 
polítiques i financeres a la ciutat suïssa de Basilea, convertint-se en Pirelli Holding, 
S.A. El 1954 es transformaria en la Société Internationale Pirelli. 
Segons Fabio Lavista, aquest procés iniciat el 1920 es correspondria amb la segona 
gran etapa organitzativa del grup Pirelli. La primera havia quedat definida per les 
dècades inicials de internacionalització, “caracteritzades tant per la creació de 
filials comercials com per la formulació de joint-ventures internacionals per produir 
cables i pneumàtics, especialment a Sud-amèrica i als països europeus” (Lavista, 
2008).  
Seguint el mateix autor, la tercera etapa –entre 1971 i 1981- quedaria marcada 
per la controvertida aliança de Pirelli amb Dunlop, i, finalment, la darrera etapa –
fins el canvi de segle– es caracteritzaria per la lenta reenginyeria de l’estructura 
corporativa i pel redisseny de l’estratègia d’internacionalització.  
Seria en els anys vint que es consolidarien algunes de les grans empreses italianes 
com Fiat, Montecatini, Snic, Pirelli i grans grups elèctrics. Un conglomerat que 
esdevindria l´avantguarda del capitalisme italià, però que resultaria llastrat pels 
sectors tradicionals i el feixisme (Crepax, 2002: 206). 
Si a Catalunya el 1917 s’havia constituït Productos Pirelli, S.A., el 1920 ho feia la 
Comercial Pirelli, S.A., amb l’exclusiva de la comercialització  de tots els productes 
fabricats per Productos Pirelli  i altres gèneres importats. Ambdues societats 
quedarien sota la cobertura de la Compagnie Internationale Pirelli establerta a 
Brussel·les. 
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L’Anuario Garciaceballos de 1921 donava altres detalls de la societat Comercial Pirelli, 
S.A.  Constava domiciliada  a Ronda Universitat 18 amb sucursals a Alcalá 73 de 
Madrid,  Gran Vía 42 de Bilbao i  plaza Orense 6 de La Coruña. S’havia constituït 
el 28 d’octubre de 1920 amb un capital de cinc milions pessetes desemborsades. 
L’objecte de la Comercial Pirelli era l’exclusiva de venda a l’Estat espanyol de les 
empreses: Productos Pirelli, S.A.; Società Italiana Pirelli de Milan, amb fàbriques 
a Milán, Bicocca, Vercurago y Spezia; Société Franco-Américane de Métaux de 
París; i era agent exclusiva per Europa de la Copper Expor. Association Inc. de 
New York. El consell d’administració era presidit per Pedro Pirelli y Sormani, fill 
del fundador; amb Cayetano Barucci  Quattrini com a  conseller delegat; i amb 
Sebastià Gumà i Surís, Manuel Creus i Esther, Fabio Palandri, i José Venosta, com 
a consellers; i Lino Vois en condició de secretari. 
En una carta signada a Milà per Piero Pirelli el 22 de novembre de 1920 en relació 
al seu viatge a Espanya, indicava que de la venda dels pneumàtics al país també 
se’n cuidaria la nova Comercial Pirelli, S.A. Això era vàlid –segons el primogènit 
del fundador– “per les càmeres d’aire [pneumàtics amb càmera] que tot just s’estan 
introduint després d’haver iniciat el procés de fabricació a Vilanova i la Geltrú, per 
cotxes o carruatges, pels quals la demanda era constant i la qualitat satisfactòria , el 
mateix que pels pneumàtics massissos [sense càmera], dels quals encara hi havia una 
demanda considerable”. Parlava de la reducció de vendes de l’octubre i també el 
novembre per deficiències en la mescla –s’entén del cautxú– com a conseqüència del 
període d’ocupació. En relació al mercat espanyol pels pneumàtics es queixava d’una 
forta competència per part de venedors de mercaderia americana de segona qualitat   
(ASIP. Doc 1256). 
Tornant als cables elèctrics, el 1921 Pirelli es trobava a la segona posició del rànquing  
de les empreses espanyoles productores de material elèctric, únicament darrera de la 
Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas amb fàbrica a Córdoba on 
elaboraven material elèctric i laminats de coure. Dins del sector dels cables i 
conductors elèctrics, molt al darrera de Productos Pirelli, S.A. –que incloïa Comercial 
Pirelli, S.A.– vingueren altres fabricants com la Sociedad Española de Cables 
Eléctricos y Tubos Aislantes, la Sociedad General de Cables Eléctricos (abans C.E. 
Albo y Cía) a Cornellà de Llobregat, Conductores Eléctricos, S.A. (abans S.A. Gil) a 
Torredembarra, o la Compañía de Cables Eléctricos a Algorta, prop de Bilbao. 
Aquestes eren dades extretes del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de 
España de 1922 (Pascual-Nadal 2008: 241). 
El 1922 la planta de Vilanova i la Geltrú ocupava una superfície de 55.000 m2 –la 
meitat coberta–,  amb una potència de  1.600 HP  (DD.AA., 1922: 60). 
Per aquelles èpoques Pirelli ja s’havia convertit no només en una de les empreses 
industrials més importants i de més projecció de la ciutat, sinó també en un centre de 
decisió i influència econòmica, política i social, gràcies a alguns empleats rellevants 
ben relacionats i amb ascendent sobre persones i institucions rellevants de la ciutat. 
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Pirelli es posicionaria al costat de molts altres centres de influència locals –potser 
resultaria exagerat parlar de grups de pressió–, com el Banc de Vilanova, l’Escola 
Industrial, el Foment del Treball, l’Ateneu de Vilanova o la Biblioteca-Museu 
Balaguer. Cal considerar que a començaments dels anys vint Pirelli era una de les 
principals fonts de finançament de les activitats i viatges formatius de l’Associació 
d’Alumnes Obres de l’Escola Industrial.   
Alguns d’aquells homes de la Pirelli destacaren també en altres centres de decisió com 
els esmentats, o des del propi Ajuntament amb responsabilitats polítiques. 
Destacaren, entre altres,  Joan Trillas i Clotet,  Vicens Clausells i Mestres, Florenci 
Nolla i Torner,  Vicens Virella i Jacas, Ramon Mateu i Pedro, Enric Juandó, o 
Joan Pujol i Carbonell. Pujol seria alt càrrec a la divisió de pneumàtics i director 
de la sucursal de Sevilla, Clausells seria el cap de la Comercial Pirelli a Bilbao, 
Trillas apoderat de la Comercial Pirelli a Madrid, o Mateu es traslladaria a 
Barcelona per ocupar un alt càrrec.  
El 1920 la fàbrica de Vilanova ocupava un miler de treballadors i el jornal mig dels 
homes era de 7,69 ptes. i el de les dones de 4,57 ptes., segons consta a la documentació 
facilitada per l’empresa a l’Ajuntament de la ciutat (ACG. Doc 2879). En relació a 
les dades anteriors, el 19 de febrer de 1921 Productos Pirelli adreçava una carta a 
l’alcaldia en referència als drets de importació del coure, les dificultats de 
competitivitat i el consegüent impacte sobre la massa treballadora : “ (...) que durante 
el pasado 1920 han estado trabajando en nuestras fábricas de ésta villa hasta 530 
hombres y 570 mujeres, habiendo actualmente quedado reducido su número a 
unos 500 hombres y 500 mujeres, cifra que irá aún decreciendo, pues empieza a 
dejarse sentir también en nuestra industria, la influencia de la crisis económica de 
nuestro país, notablemente agravada por la absolutamente  deficiente protección 
arancelaria, la cual nos pone a menudo en condición de sucumbir ante la 
competencia extranjera que está invadiendo el mercado”. 
Després del naufragi el 1919 del vaixell de Pirelli per la instal·lació de cables 
submarins Città di Milano, gairebé immediatament l’empresa rebria de l’Estat 
italià un nou vaixell alemany –cedit en  compensació o botí de guerra a la Marina 
italiana–, i que seria rebatejat amb el mateix nom que el seu predecessor. El vaixell 
alemany Grossherzog von Oldenburg havia estat construït el 1905 a  les drassanes 
Shichau & Co. de Gdansk, i el 1921 tornava a estar de servei com a Città di Milano 
II. Aquest seria autoenfonsat per la Marina italiana el 18 de setembre de 1943 al 
port de Savona a la Ligúria per evitar que caigués en mans dels alemanys després 
de l’armistici. Després de les pèrdues de vaixells vinculades a les dues guerres 
mundials, Pirelli va estar més de quaranta anys utilitzant vaixells de tercers.  
El desembre de 1920 la revista tècnica Electricidad y Mecánica publicava l’article 
“Líneas Aéreas y redes de distribución” on il·lustrava de les tipologies de cables 
utilitzades. De les xarxes de distribució es deia:  
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En la generalidad  de los casos, se genera la electricidad a grandes distancias de su 
distribución (...), transmitiéndose a la tensión de 20 o 30.000 voltios a una 
subestación, en la cual se transforma a 3.000 voltios, presión intermedia entre la 
alta de transmisión y la baja de utilización. De esta subestación y por cables 
subterráneos, se transmite a las estaciones de transformación del interior de la 
localidad. El tipo de estos cables subterráneos muy empleades es el de Pirelli a dos, 
tres o más conductores. Llevan estos varias capas aislantes, pues existen cables de 
dos, tres y cuatro capes de aislamientos, terminando por una armadura de plomo y 
otra capa exterior aisladora. Este cable, por su flexibilidad, se adapta a las 
sinuosidades del terreno y su instalación es muy sencilla. 
 

El 1922 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es plantejava l’allargament del que seria 
la rambla Pirelli fins el mar. L’alcalde era Joan Pujol, empleat de Pirelli, i la qüestió s 
resoldria favorablement el 1924. 
Aquell mateix any  la societat Pirelli commemorava els seus cinquanta anys 
d’existència. A Milà s’editaria el llibre commemoratiu Pirelli & C. nel suo cinquantenario 
1872-1922, on es feia un repàs il·lustrat del que havien estat aquells anys marcats per 
la diversificació productiva i l’expansió geogràfica. El volum es centrava en la 
fundació del 28 de gener de 1872 per part de Giovanni B. Pirelli i els seus socis, 
l’evolució de les raons socials, les fàbriques al món; gràfics de vendes, beneficis i 
sous; resum per productes, fàbriques;  les plantacions de cautxú a Singapore i  
Java... 
Vilanova no passaria per alt aquella efemèride. La fàbrica local complia vint anys, 
comptava amb una superfície de  55.000 m2, 1600 HP de potència  i ocupava 1.500 
operaris. El periòdic Democràcia de 24 de juny de 1922 es feia ressò de la sessió del 
plenari presidit per l’alcalde Joan Pujol en la qual es llegí  la comunicació de la 
direcció general de Pirelli convidant l’Ajuntament a l’acte de descobriment  d’una 
placa commemorativa a propòsit dels cinquanta anys. El regidor Castañeda 
proposà que tota la corporació assistís a la cerimònia: “También propone el mismo 
concejal que en virtud de las circunstancias que  concurren  y para asociarse al 
homenaje que se tributa al fundador de las Industrias, el senador italiano D. Juan 
Bautista Pirelli, se acuerde dar este nombre al trozo de prolongación de la Rambla 
Samá comprendido desde la vía férrea al mar, ya que tanto ha contribuido dicha 
sociedad en la apertura del mismo”. La proposta de batejar la perllongament de la 
rambla amb el nom de Joan Baptista Pirelli fou acordada  per unanimitat. 
El mateix mitjà local –òrgan del Partit Republicà Federalista–, en la seva edició de 
2 de juliol informava dels actes commemoratius dels cinquanta anys de Pirelli 
presidits pel president del consell d’administració de Productos Pirelli, pel director 
general i l’alcalde. El director general Garcia Parreño, que també era diputat a 
Corts, feu esment de  la cooperació de les indústries Pirelli amb el bàndol aliat 
durant la Gran Guerra. El redactor recollia part de les seves paraules: “Explica de 
cómo siempre en las fábricas fundadas por él se ha cuidado del mejoramiento 
moral e intelectual de los obreros, y dice que sus establecimientos son modelo de 
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higiene y organización industrial (...) Habla con elogio de los obreros de esta villa, 
que, con su inteligencia y laboriosidad, tanto han contribuido al éxito de la nueva 
industria española”. Després es va fer el descobriment de la placa commemorativa 
en una de les parets de la fàbrica, alhora que una orquestra de cinquanta músics 
dirigits per l’empleat de l’empresa  R. Bernadó interpretaven els himnes espanyol 
i italià. Per la seva part, el discurs de l’alcalde Joan Pujol i Carbonell tingué un 
caràcter més tècnic: “(...) de todas las creaciones de la ciencia es esa que llamamos 
electricidad el agente portentoso cuyos efectos admiramos y cuya naturaleza 
desconocemos por encerrarse en el mayor misterio (...) Y por si fuere poco 
ahondando todavía más en los arcanos  del misterio un italiano ilustre, Marconi, 
idea y pone en práctica la telegrafía sin hilos a través de los espacios, que concibiera 
también en sus sueños un poeta nuestro, Bartrina”. De la tasca duta a terme per 
G.B. Pirelli , destacà el lema al·legòric piano piano si va lontano. Comunicà novament 
que l’Ajuntament que ell presidia havia pres l’acord unànime de donar el nom de 
Joan B. Pirelli a l’allargament de la rambla Samà entre la via i el mar. També 
proposà d’enviar una telegrama al gerent Pirelli. Hi hagué pastes i xampany pels 
convidats, i pels treballadors que estaven en actiu des dels inicis el 1902. Aquests 
darrers foren complimentats per Garcia Parreño i el director general Cayetano 
Barucci. La resta de treballadors foren obsequiats amb dolços i cigars. També hi 
hagué una visita a la fàbrica organitzada per grups. Entre els presents destacaven 
el director Barucci, el secretari general Lino Vois, els consellers Parreño i Gumà, 
el director tècnic Carlo Terzi, i alts empleats de la central barcelonina com els 
vilanovins Garriga, Sirvent o Tarradellas. Els convidats foren obsequiats amb una 
artística invitació obra de la impremta Oliva de Vilanova, amb una reproducció 
d’un retrat de G.B. Pirelli i un extracte de la seva biografia.  
L’any del cinquantenari de l’empresa coincidiria amb l’inici a Itàlia del govern 
feixista encapçalat per Benito Mussolini.   
De 1920 a 1922 Alberto Pirelli seria el representant dels empresaris italians a 
l’Oficina Internacional del Treball de Ginebra, i el 1924 esdevindria president de 
l’associació de societats anònimes italianes (Rocco, 2015). 
Després de la Gran Guerra, Pirelli es faria càrrec de la fabricació i instal·lació d’un 
cable de 60.000 V pels ferrocarrils elèctrics suïssos del Gottardo.  
El 1923 es fabricarien els primers pneumàtics per automòbils amb tecnologia cord, 
alhora que s’iniciava la fabricació de paviments de goma.  
Segons recollia el mitjà Democràcia de 16 de juny de 1923, la sessió del ple municipal 
del dia 7 havia declarat com a “illa industrial” tots els terrenys que envoltaven la 
Pirelli, entre la via del ferrocarril i la platja. No hi hagué cap reclamació al respecte. 
El Butlletí dels Alumnes Obrers de l’Escola Industrial de gener de 1924 informava  
que Pirelli subministraria bona part dels cables de la central elèctrica Ontario 
Power Cº. del Niàgara amb set unitats generadores tipus Westinghouse de 8.770 
kW, i set més de General Electric Cº. de igual potència. En aquella adjudicació la 
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societat italiana hauria competit amb els principals fabricants mundials. Aquell 
mateix any es fabricava i instal·la el primer cable Olio Fluido (OF) apte per molt 
altes tensions, gràcies al desenvolupament de l’enginyer de Pirelli Luigi Emanueli.  
També es realitzen els primers estudis per la fabricació de màscares antigàs. 
El 1924 Pirelli iniciaria la fabricació de pneumàtics per automòbils a l’Estat 
espanyol. Inicialment, la producció hauria de fer-se a la mateixa fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú. Posteriorment, la firma italiana optaria per adquirir l’empresa 
la manresana Fábrica de Neumáticos Nacional fundada el 1917 en un antic taller de 
fabricació de gorres i barrets. Aquella petita fàbrica, coneguda popularment com La 
Nacional, treballava amb petits volums que la feien molt ineficient, i el seu capital 
estava participat pel monarca Alfonso XIII (Barbone, 1993: 90). Sembla que fàbrica 
manresana també hauria fabricat espardenyes amb sola de goma sota la marca 
“Nacional”. Els primers contactes entre l’empresa italiana i la Nacional s’iniciaren el 
1923.  
La Nacional Pirelli, S.A. Fabrica Española de Neumáticos es constituiria el 8 de 
març de 1924 a Barcelona amb un capital de 4 milions de pessetes mitjançant la 
subscripció de 8.000 accions de 500 ptes. La planta productiva ocuparia 
inicialment a 40 treballadors (DD.AA., 2001; p.12). El primer president del consell 
d’administració fou el Conde de Maceda, home de confiança d’Alfonso XIII. 
Baltasar Losada, conde de Maceda y de San Román, era un aristòcrata amb gran 
patrimoni a Galicia. El 1912 formava part del Consell d’Administració de l’empresa 
automobilística catalana La Hispano Suiza també com a home de confiança d’Alfons 
XIII (Nadal, 2020: 80). L’interès per determinats esports de competició feren que el 
monarca s’interessés i participés en empreses com La Hispano Suiza o Comercial 
Pirelli. S’havia avançat una mica respecte l’opinió que la indústria catalana li 
mereixia al seu besavi Ferran VII. Com indicava el historiador Pierre Vilar, a Madrid 
“els  afers  de la indústria els consideraven com un problema exclusivament català: 
un aspecte de l’anomenada cuestión catalana”. Potser per això, en una visita del 
Borbó a la Primera Exposició Publica de la Industria Española el 1828, aquest va 
declinar de visitar la secció de teixits catalans  al·legant amb menyspreu que allò 
era “cosa de dones” (Vilar, 1987: 73). 
A la memòria de la junta d’accionistes de Nacional Pirelli, S.A. de 30 d’octubre de 
1926 es donava compte dels resultats a 30 de juny on es constatava que no tot eren 
flors i violes (ASIP. Doc 1480): “La marcha industrial de nuestra Sociedad durante 
el ejercicio que estamos examinando, ha sido satisfactoria (...) Desgraciadamente, las 
condiciones de venta han sido desfavorables en modo especial y adversas a nuestra 
industria, ya que en efecto, durante todo el segundo sementre del año 1925 y hasta 
los dos primeros meses del 1926, el aumento en los precios de la goma alcanzó 
proporciones nunca vistas en este mercado y tal vez pocas veces registradas en otras 
materias primeras”. 
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El 1924 seria un any rellevant en la relació entre Pirelli i Catalunya. Si el març 
començava l’activitat de Pirelli Pneumàtics a Manresa, el 13 de juny Vilanova i la 
Geltrú rebia la visita del Rei de Itàlia Víctor Manuel III per inaugurar la nova 
rambla batejada amb el nom de G.B. Pirelli segons acord municipal de 22 de juny 
de 1922. Per una ocasió tant especial es creà una comissió organitzadora formada 
pel directiu Carlo Terzi, el Sr. Ferret en representació de la Caixa d´estalvis o el 
Sr. Ors en representació de la Caixa de Pensions. 
Fou una jornada memorable per a la ciutat, tal com ho ressenyava la crònica del 
Diario de Villanueva del 14 de juny. El monarca es trobava al país en visita oficial i 
arribà a Vilanova procedent de Barcelona on, entre altres llocs, havia visitat la 
Casa degle Italiani. A l’estació  el rebia l’alcalde Rafael Pollés acompanyat de 
diverses autoritats polítiques i militars,  i l´esquadró de Treviño i la banda del 
regiment d´Almansa. A la fàbrica Pirelli de la rambla de la Pau el reberen el 
director general Cayetano Barucci, el president del consell d’administració italià 
Piero Pirelli, el director administratiu  Lino Vois, el director industrial Carlo Terzi, 
el cap del departament de goma  Dr. Ranucci, el cap del laboratori elèctric Ettore 
Sacchetto, el president del consell d’administració de Productos Pirelli Guillermo 
Garcia Parreño, o els consellers delegats   Josep Bertran i Musitu, Manuel Creus i 
Esther  i Sebastià Gumà, o els apoderats  Guillermo Garcia Ortoll i Manuel F. 
Creus i Vidal. 
Després de la visita a la fàbrica baixaren per la rambla de la Pau i el carrer de 
Ferrer Vidal per inaugurar la nova rambla de Giovanni Battista Pirelli, on prop de 
la platja s’aixecà un monumental arc de triomf decoratiu per on passaren les 
autoritats. El monarca descobrí una placa i tallà la cinta inaugural amb els colors 
de la bandera italiana. Després de la inauguració la comitiva es traslladà a la 
Biblioteca-Museu Balaguer. Al Saló Silvela li donà la benvinguda Manuel Creus 
en nom de la junta del Museu, i li feu entrega del llibre Mis recuerdos de Italia de 
Víctor Balaguer i una medalla commemorativa. Víctor Manuel III retornà en tren 
a Barcelona. 
Aquell mateix dia el Círculo Dinástico organitzava un concert dirigit pel mestre 
Montserrat en homenatge a la colònia italiana local. Dies després l’alcalde de la 
ciutat rebria un telegrama d’agraïment de part del gerent G.B. Pirelli. En relació a 
la visita reial, el Butlletí de l’Associació d’Alumnes Obrers de juny de 1924 també en feia 
una petita crònica i atribuïa el mèrit de l’obertura de la nova rambla al bon fer de 
l’alcalde Joan Pujol. També es feia un encès elogi de Giovanni B. Pirelli, del qual 
es reproduïa un retrat: “No considerà a l’obrer com una màquina més de produir 
beneficis, sinó com un associat indispensable a la seva obra. Llurs establiments 
industrials sigueren sempre els primers en iniciar o acceptar tota mena de millores. 
Seguint les petjades del seu pare, n’Albert Pirelli, representant patronal d’Itàlia a 
l’Oficina Internacional de Treball de Ginebra, inicià l’enquesta sobre la producció 
industrial en els diferents països del món, relacionant-la amb el cost de la vida i 
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condicions del treball”. El text s’esplaiava en la bondat de les condicions de treballs 
ofertes per Pirelli, en contrast amb les que fins aleshores aplicava la tradicional 
indústria cotonera: 
 

Per nostra vila, la fundació de la fàbrica Pirelli marcà sens dubte el començ d’una 
nova etapa en la seva història. Era per l’any 1902 –Vilanova havia arribat al punt 
més baix de la seva decadència econòmica–, quan es posaren les primeres pedres 
del nou establiment. Les fàbriques de teixits, en plena crisi, arrossegaven una vida 
penosa; els obrers, després d’una jornada llarguíssima, guanyaven  jornals irrissoris, 
disminuïts encara per freqüents parades, i la casa Pirelli,  en lloc d´aprofitar-se de 
les males condicions del mercat de treball, obrí les seves portes amb un horari reduït, 
amb jornals superiors als que per terme mig es guanyaven en les demés industries, i 
amb una organització que res tenia que veure amb la que aleshores era general, 
substituint el clàssic encarregat, especie de cabo de vara, per l´empleat tècnic i, rebutxant 
en absolut l´explotació dels menors d´edat. 

  
El 1902 les fàbriques obrien de les cinc del matí fins les set del vespre. Pirelli 
iniciaria la jornada a les set del matí: “(...) després de la fabricació de conductors 
flexibles seguí la de teles impermeables, objectes de goma, conductors d’alta tensió, 
trefilaria, macissos, etc., fins arribar a lo que avui és [1924]: una fàbrica de les més 
importants d’Espanya, que ocupa 55.000 metres quadrats, consumeix 1.600 HP i 
dóna treball, en temps normal, a 1.500 obrers”. 
El negoci funcionava prou bé, i a la dècada dels vint Pirelli controlava més d’un 
80% del mercat espanyol de cable elèctric. A meitat de la dècada la Pirelli milanesa 
fabricaria el cable OF a 66 kV i, més endavant, el cable de 130 kV. En el camp 
dels productes de goma es fabricarien les primeres bosses d’aigua calenta.  
El desembre de 1926 la revista Ciència, “Revista catalana de Ciència i Tecnologia”, 
publicava un monogràfic sobre la indústria del cautxú a Catalunya on destacava 
l’article tècnic de Rogeli Serra i Gurt, director tècnic de la Sociedad General de 
Cables Eléctricos, sobre “La fabricació de cables amb isolament de goma” on 
exposava els tres sistemes  per aplicar aïllaments de goma. El primer era aplicar la 
goma en forma de cintes enrotllades sobre el fil o conductor de coure en forma 
d’espiral  amb una màquina de plats tipus Berstoff. En el segon sistema s’aplicava 
la goma –prèviament pastada– per pressió sobre el fil o cable de coure amb 
màquines de filera o “budinoses”, o bé, més usualment,  amb un vis sense fi. 
Finalment, el tercer sistema constava en aplicar la goma en forma de cintes per 
pressió perpendicular a l’eix del fil o cable de coure amb màquines de disc o rodets 
acanalats. Sempre s’utilitzava coure estanyat per evitar que el sofre afegit a la goma 
com agent actiu de la vulcanització ataqués el coure. Un cop aplicada la goma 
aïllant sobre el conductor, els cables es vulcanitzaven  dins d’una caldera amb 
sistema corrent autoclau i en una atmosfera de vapor. Prèviament,  el cable s’havia 
enrotllat en bobines de ferro de gran diàmetre i aquestes es posaven dins la caldera 
que era tancada  hermèticament a una temperatura de 120-140ºC durant un temps 
que podia variar entre els 45 minuts i les 4 hores. Els cables subterranis  es 
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recobrien amb una trena de cotó que després era impregnada amb  betum, i s’hi 
aplicava un tub de plom protegit amb quitrà, jute i cintes de ferro.  
El 28 de desembre de 1926 s’aprovava en junta general ordinària d’accionistes la 
memòria i balanç de la societat Comercial Pirelli, S.A. (ASIP. Doc 1483). A la 
reunió es donava notícia de la visita  d’Alfonso XIII a la fàbrica de pneumàtics de 
Manresa. El monarca era un reconegut aficionat a les curses de motor. En relació a  
les vendes de conductors elèctrics es deia: “el aumento ha sido más modesto, por el 
hecho de que durante el ejercicio a que nos referimos las instalaciones importantes 
de transporte de energía han sido pocas”. També es feia esment de l’important volum 
de vendes de cables efectuades a la Compañia Telefónica de España “destinado a la 
reorganización de las instalaciones españolas”. I s’afegia: “La fábrica de Villanueva 
y Geltrú, de la Productos Pirelli, S.A., ha sido objeto de grandes elogios por parte de 
los técnicos de la Compañía Telefónica, que han podido reconocer las excelentes 
calidades de los materiales producidos por dicha fábrica”. 
Finalment, es precisava que: “la venta del hilo de cobre desnudo ha tenido un 
desarrollo normal. Este ramo de venta será cedido, a partir del 1º de Enero de 1927, 
a la nueva Sociedad Comercial de Cobres y Metales, S.A. de la que nuestra Sociedad 
formará parte junto con la Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas. 
La citada nueva Sociedad se ocupará de la venta, en toda España, de los productos 
metalúrgicos que la Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas 
elabora en sus importantes manufacturas de Córdoba”. La memòria anava signada 
per Manuel Creus Esther en qualitat de president accidental, i pel secretari del consell  
Lino Vois. 
El gener de  1927 la fàbrica de Vilanova i la Geltrú estrenaria nous veïns. A tocar de 
la rambla Pirelli, davant la façana posterior de la fàbrica, s’havia iniciat la construcció 
de la fàbrica de cintes de seda de Jaume Castany i Valls, professor de l’Escola 
Industrial. Es tractava d’un establiment modest, únic en el seu gènere a la ciutat, i 
que temps després passaria a Antoni Burgués. 
Aquell any, un altre directiu vinculat a la ciutat, Dante Borghero, soci protector de 
l’Associació d’Alumnes Obrers, passaria aviat a ocupar un alt càrrec a la societat  
Comercial Pirelli, S.A. de Barcelona.  
El Butlletí de l’Associació dels Alumnes Obrers de l’estiu de 1927 també es feia ressò de 
l’estada a la ciutat del prestigiós  enginyer Luigi Emanueli, director del laboratori  
elèctric de Pirelli a Milà i inventor del cable de 130.000 V, “que està instal·lant-se 
en les més importants capitals del món”. Com hem avançat, Emanueli fou el 
creador –junt amb l’enginyer Jona– del cable Olio Fluido (OF).  
Aquell mateix any la Pirelli fabricava i instal·lava el primer cable d’energia submarí 
entre la península italiana i la illa de Nisida al sud de Itàlia.  
La planta de Bicocca estrenava noves instal·lacions  per a la fabricació de cables 
OF a 132 kV. La progressió tècnica seria extraordinària, i aviat s’anirien superant 
altíssimes tensions considerades fins llavors inabastables. El  primer cable OF –
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també anomenat cable Emanueli– a 300.000 V alimentaria les xarxes de 
distribució de Nova York i Chicago. Un cable fabricat al 50% a la fàbrica Pirelli de 
Bicocca i per la General Electric Company d’Estats Units, sota direcció de tècnics 
italians. Aviat es farien contractes semblants  amb la majoria dels grans fabricants 
mundials de cables (Barbone, 1993: 98). 
El setembre de 1927 la fàbrica de Vilanova i la Geltrú commemorava el seu 25 è 
aniversari. Els actes protocol·laris tindrien el comú denominador d’un marcat 
caràcter oficial i paternalista. L’omnipresent  paraigües protector de la societat 
italiana recordava als treballadors que formaven part d’una gran empresa 
multinacional, amb uns valors i objectius comuns, i  l’orgull de pertànyer a la gran 
família  pirellista. El pirellisme es convertí en una mena d’adoctrinament sobre els 
drets i deures en relació a la causa comuna i superior: l’empresa  que vetllava per les 
motivacions i el benestar  de tots els treballadors amb independència dels seus orígens 
i la seva jerarquia. 
Tot plegat formava part del mateix control estret i directe que la gerència exercia 
sobre tots els aspectes del negoci, a Itàlia o a les seves consociades. 
Una publicació corporativa de la segona meitat dels anys vint reproduïa la fotografia 
d’un rètol a l’entrada d’una fàbrica del grup on s’hi podia llegir: “Dire che la ditta 
Pirelli controlla questa aziende” (Maifreda, 2003: 518). 
No havia de interpretar-se en el sentit de control  o vigilància per falta de confiança 
o excés d’exigència, sinó en sentit de suport i  afecte parental.  
Tornant a la celebració de l’aniversari, el Diario de Villanueva y Geltrú en feia una 
completa crònica en la seva edició del 13 de setembre de 1927. Sota el títol “El 25º 
aniversario de la fábrica Pirelli” el redactor donava notícia de la festa presidida per 
un dels gerents de  l’organització –Piero Pirelli–, i per Guillermo García-Parreño, 
president del Consell d’Administració de PPSA; Cayetano Barucci, conseller 
delegat de les Indústries Pirelli a l’Estat espanyol;  Lino Vois i Cayetano La Villa, 
codirectors de la Comercial Pirelli; Carlo Terzi, director de la fàbrica vilanovina; 
el diputat provincial Grau, l’alcalde i altres autoritats. Després d’unes breus 
paraules Piero Pirelli descobrí una placa commemorativa al pati central. 
Intervingueren el president Guillermo García-Parreño, i Francesc Puig i Font en 
representació de l’Hospital de la ciutat, qui agrairia a l’empresa el donatiu de deu 
mil pessetes. Avançava que  el nom del fundador de Pirelli es gravaria en una pedra 
de marbre del centre assistencial. 
Hi hagué repartiment de medalles i diplomes commemoratius pels obrers i 
empleats que foren lliurats pel  fill del fundador. Les dones també foren 
obsequiades amb una caixa de bombons. Després s’oferí un lunch per a tothom. 
El redactor subratllava que al llarg d’aquells vint-i-cinc anys la societat italiana 
havia contribuït  “al desenvolvimiento económico de la población, y al crédito 
industrial de España, ya que se trata de una empresa que ha llevado la fabricación 



  
162 

 

de cables eléctricos y demás artículos a que se dedica, al más alto grado de 
perfección, pudiéndose parangonar con las primeras de todos los países”. 
Recordava que Pirelli fou la primera empresa en l´elaboració de cables  d´alta 
tensió a 130.000 V i la primera en el sector dels cables telefònics, elaborant-ne un 
amb 1.200 parells de conductors.  
D’aquella jornada també se’n faria ressò el periòdic Democràcia en la seva edició de 
10 de setembre de 1927. Més enllà de la crònica dels actes commemoratius el 
cronista feia una retrospectiva de la millora de les condicions laborals aplicades per 
Pirelli:  
 

Regían en todas partes horarios agotadores y a las cinco de la mañana las campanas 
de las fábricas llamaban a los trabajadores, mujeres en su inmensa mayoria, a 
comenzar la tarea que no habia de terminar hasta las siete dde la noche, con una 
sola parada de media hora, por la mañana y tarde, y un descanso de hora y media 
para comer al medio día. Por esto al inaugurarse la casa Pirelli, que adelantándose 
a las prescripciones legales estableció una jornada dos horas más corta, acudió a la 
misma todo el elemento joven de otras fábricas, sintiéndose pronto su influencia en 
el mercado del trabajo local, pués los demás industriales vieronse obligados a 
modificar sus condiciones, so pena de perder a los mejores obreros cada vez que la 
casa Pirelli inauguraba una nueva sección. Faltaba entonces en nuestra villa y en la 
mayor parte de las poblaciones de Cataluña, algo que rompiera la rutina industrial, 
algo que demostrara que con una organización científica del trabajo, sin necesidad 
de tener al personal esclavizado al pie de la máquina durante doce o catorce horas 
diarias podía obtenerse un rendimiento satisfactorio, y la casa Pirelli fué quien lo 
demostró prácticamente (...) A decir verdad, no faltaban elementos, interesados en 
que continuara la indigna explotación de que eran victimas los obreros del arte 
textil, que acusaban a la nueva fabrica de desmoralizar a los obreros. Esto y la gran 
independencia que en la misma gozaban todos los empleados, les hizo arrastrar la 
antipatia de otros patronos, gente que nacida en el siglo XIX seguia pensando como 
sus tatarabuelos (...) Deseamos que una prosperidad siempre creciente le permita ser 
modelo del patrón moderno y culto, que no considera a los obreros como meras 
máquinas, sino como colaboradores indispensables a la producción, que además de 
una retribución por su trabajo, tienen derecho a ser respetados en su dignidad como 
trabajadores y en su libertad de consciencia como ciudadanos. 

 

Formant part dels actes del vint-i-cinqué aniversari el 11 de setembre es va jugar 
un partit de futbol entre l’Sport Club Pirelli i un combinat de l’Associació 
d’Alumnes Obrers de l’Escola Industrial. De l’esdeveniment esportiu se’n feia ressò 
la publicació de l’Associació el mateix setembre de 1927. El servei d’honor va anar 
a càrrec del directiu de la multinacional Piero Pirelli acompanyat d’Antoni Castells 
i de Puig Cusí.  L’equip de l’Associació s’imposà per 3 a 1. L’Sport Club Pirelli 
presentava la següent alineació:  Gamisans, Llopart, Rojo, Fedi, Marzari, Aviñó, 
Bragulat, Erice, Pla, Plans i Climent. El trofeu fou entregat per la esposa del 
conseller delegat de Comercial Pirelli Gaietà Barucci. El cronista indicava que “El 
camp tenia l’aspecte de les grans solemnitats esportives”.  
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Al marge de la nota esportiva, la commemoració omplia més pàgines del  Butlletí 
de l’Associació d’Alumnes Obrers de l’Escola Industrial. Així, es parlava de la trencadissa 
de l’apogeu de la ciutat durant el segle passat: “ja fou la fallida de la fàbrica de 
llanes; poc més tard el comerç del vi es centralitzava a altres comarques, 
desapareixent els boters; minvava el treball en fàbriques i tallers i arreu es veien 
homes sense feina que prenien el sol a la plaça de l’Estació o admiraven com feien 
l’exercici els soldats quintos  a la Plaça dels Quarters, molts homes d’ofici emigraven 
(...). L’arribada de Pirelli suposaria el ressorgiment de la ciutat “tornà altra vegada 
el moviment en els seus carrers i places, i la cèlebre frase d’aquell venerable rector 
de la Geltrú que preconitzava que pels carrers hi creixerien les herbes fou 
oblidada”. Que l’etapa havia estat superada ho demostraven els 1.500 treballadors 
que en actualment ocupava la filial  italiana. 
Sense deixar l’Associació d’Alumnes Obrers, una entitat molt activa en benefici de 
la formació de la classe treballadora mitjançant la cultura o l’esport i amb estrets 
lligams amb la Pirelli, l’octubre de 1927 el seu butlletí intern informava de la visita 
que el 24 de juny havien realitzat a les instal·lacions del fabricant de cables, atesos 
per Dante Borghero i el director tècnic Carlo Terzi. Iniciaren la visita tècnica a la 
Secció de Telefònics: “Primer el fil de coure recuit de 51/100 a 80/100 mm. [sic] 
diàmetre com a conductor elemental, l’aplicació en les espirals de la cinta o cintes 
de paper com a segona operació, deixant un espai d’aire que és el veritable aislant 
[sic] , la formació dels parells el les màquines vulgarment denominades binadores, 
la prova de la continuïtat dels conductors i seguidament les diverses  cablejadores, 
la finalitat de les quals és reunir en un sol feix els parells per a constituir ço que 
podríem dir  l’ànima del cable telefònic”. 
Precisaven que en aquella planta s’havia fabricat per primera vegada a Espanya  
un cable telefònic de 1.212 parells (2.424 conductors),  “que representen el màxim 
esforç industrial en aquest ram de l’electricitat”. Després visitaren les instal·lacions 
de les estufes per assecar els cable telefònics. A la secció de cables d’energia veieren 
el procés de recobriment amb aliatge de plom amb antimoni per assegurar una 
protecció exterior d’alta resistència mecànica mitjançant premses de plom 
Champigneus de fabricació francesa. També observaren la fabricació de cordes de 
coure de diferents fils, amb la subsegüent fase d’aïllament amb cintes de paper que 
s’impregnaven amb mescles de gran rigidesa dielèctrica “secret principal en el qual 
està la bondat i duració dels cables Pirelli”. Sobre el tub de plom s’aplicava una 
protecció  amb una espiral de jute quitranada o amb dues cintes de ferro, i una 
altra espiral de jute i quitrà com a protecció exterior. El procés permetia fer 
armadures de fils de ferro per instal·lacions en mines o pous. Després d’una visita 
al laboratori continuaren per la secció  de  fabricació de conductors amb dielèctric 
o aïllament tèxtil, amb cotó o seda per fils i cables de línia, flexibles, fils per timbre 
i altres; o aïllaments a base de goma vulcanitzada per cables d’energia, màquines 
portàtils, grues, cables telefònics per interior i altres variants. A la secció de fusteria 
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veieren la construcció de les bobines i les caixes d’embalatge. Després passaren a 
la secció de goma per fabricació de macisos [sic] per camions i elaboració de 
mànegues i productes diversos  com peres de goma per farmàcia, tubs per material 
sanitari, gomes d’esborrar i altres. També es feia esment de la secció d’estanyadores 
de fil de coure, el trefilatge i el forn de recuit, el taller de reparacions o la central 
elèctrica i generadora de vapor. 
A la Junta General d’Accionistes de Productos Pirelli, S.A. celebrada el 22 de 
setembre de 1928 on els directius van repassar els actes commemoratius, es vinculava 
a aquella efemèride la creació de l’economat laboral, i la inscripció de tots els 
treballadors a  la Quinta de la Salud La Alianza de Barcelona (ASIP.Doc 1541). La 
mateixa font detallava que els treballadors més antics van ser obsequiats amb unes 
boniques medalles commemoratives. Es van atorgar quaranta medalles encunyades 
en or per aquells col·laboradors amb vint-i-cinc anys de servei –els  fundadors–,  cent 
medalles encunyades en plata per aquells que havien superat els vint anys, i més de 
quatre-centes de bronce pels que portaven treballats més de deu anys.    
Així, doncs, aprofitant la commemoració l’empresa facilitaria als treballadors els 
serveis d’economat i d’una mútua assistencial. 
Com hem esmentat en diverses ocasions, la premsa o les publicacions del grup sovint 
posaven l’accent en les condicions laborals de l’empresa, així com en els serveis 
assistencials i de protecció dels seus treballadors. La fàbrica vilanovina aniria 
adoptant molts dels avantatges que feia temps s’havien posat en pràctica al país 
transalpí. El 1877  s’havia fundat a Itàlia la Casa de Socors  i el 1883 s’havia inscrit 
els treballadors a la Cassa Nazionali Infortuni. Certament, poc a poc, l’empresa aniria 
absorbint les millores de les condicions de treball italianes: assegurances contra 
accidents de treball, la casa nacional de maternitat, l’assegurança contra la 
desocupació involuntària, assegurança de invalidesa i de vellesa ... (DD.AA., 1922: 
101). 
Addicionalment, a les cobertures obligatòries s’hi afegirien altres com l’assegurança 
de vida o per malaltia, assegurança contra accidents laborals o contra els accidents 
dels operaris del grup esportiu. Alhora, l’empresa italiana facilitava l’estada en 
establiments de recuperació i esbarjo: “cura marina, cura di Salso maggiore i 
recuperació al Sanatori de Prasomaso, asil infantil ...”. 
En paral·lel, a Itàlia anaven creixent tota mena de iniciatives com la constitució del 
Gruppo Sportivo degli Stabilimenti Pirelli,  cursos d’estenografia per aprendre a escriure 
missatges ocults, cursos de idiomes com francès, anglès, espanyol i alemany, escola 
de mecànica per operaris i de tall i confecció  per operàries. També es disposava de 
guarderia durant l’horari laboral i a Milà es construïren 1.200 habitatges socials pels 
treballadors. També es permetria als treballadors poder subscriure accions de la 
companyia en cas d’increments de  capital. Arreu del grup s’estendrien molts 
d’aquests avantatges, i altres com les vacances remunerades o les gratificacions per 
antiguitat. Beneficis que, com pregonava un antic lema de la casa, exigien a la 
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recíproca: “lleialtat, disciplina i productivitat”.  
El primer economat laboral de la Pirelli vilanovina es situaria al carrer de Josep Ferrer 
i Vidal  el 5 de gener de  1928, i esdevindria el degà de Catalunya.  Inicialment, 
tindria 5.531 beneficiaris comptabilitzant prop de 1.900 treballadors, 90 
treballadors jubilats i les respectives famílies. 
Tornem, però, a la Junta general d’Accionistes de P.P.S.A. del 22 de setembre de 
1928  (ASIP. Doc 1541).La memòria i el balanç aprovats eren signats pel president 
Guillermo Garcia-Parreño  i pel secretari César Malfatti i feien referència al 
tancament de 30 de juny. Aleshores, la societat treballava amb  diferents entitats 
bancàries, destacant la col·laboració amb el Banco Urquijo Catalán de Vilanova i la 
Geltrú, que el 1924 havia absorbit l’antic Banc de Vilanova. També es treballava 
amb la delegació espanyola del Banco de Roma, la Garriga Nogués, el Banco 
Hispano-Americano o el Banco Urquijo Catalán de Barcelona. Es feia repàs dels 
actes commemoratius del 25 è. aniversari indicant que el consell d’administració  va 
dedicar diverses quantitats per perpetuar data tant assenyalada, com el donatiu en 
metàl·lic a l’Hospital de la ciutat “correspondiendo de este modo a la asistencia y 
simpatía que siempre nos han evidenciado en esta villa”. En relació a la venda de 
cables telefònics s’indicava que la Compañía Telefónica de España era a punt de 
finalitzar les instal·lacions projectades i es començava a notar la disminució de les 
comandes.  Contràriament, anava en augment la producció dels cables de transport 
d’energia. Com era habitual, la qüestió duanera continuava condicionant les 
expectatives: “como es notorio, durante el año actual, se está procediendo  a revisar 
los aranceles en forma que afecta a toda la industria del país”.  
El 1929 una part important de l’activitat productiva de la fàbrica vilanovina aniria 
lligada a l’Exposició Internacional de Barcelona que s’inauguraria el maig d’aquell 
any. També tindria impacte la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Per això, fem 
ús de la memòria i balanç aprovats per la Junta General d’Accionistes de Comercial 
Pirelli, S.A. el 17 de març de 1929 (ASIP. Doc 1570). Hi podem llegir:  “La venta de 
cables y conductores ha sido buena, pero realizada a través de una enconada lucha 
con la competencia (...) Los resultados de la lucha serán, a nuestro entender, muy 
satisfactorios”. En el sector dels cables d’energia l’empresa havia de fer front a la gran 
demanda ocasionada per les  instal·lacions elèctriques “para las Exposiciones”: 
“Creemos que una vez inaugurada la de Barcelona podremos decir que en ella todo 
lo que sirve para la conducción de electricidad ha sido producido por nosotros”. 
S’informava que a l’Exposició de Barcelona s’hi estava aixecant un Pavelló Pirelli. En 
quan a la societat de pneumàtics Nacional Pirelli de Manresa es preveia un  bon 
exercici de vendes de pneumàtics i càmeres gràcies al  contracte de subministrament 
per l’exèrcit espanyol i la constitució de dipòsits a l’Àfrica i a la Península.  
La memòria de Comercial Pirelli anava signada pel president del consell 
d’administració Manuel Creus Esther, i pel  secretari Cesar Malfatti Chiusole. 
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Obrim un parèntesi en relació a l’Exposició Internacional de Barcelona celebrada 
entre el 19 de maig de 1929 i el 15 de gener de 1930, una de les més importants 
del moment arreu del món. Dins el comitè organitzador corresponent a la Secció 
Italiana de l’Exposició s’hi trobaven l’enginyer  Gaetano Barucci, president de la 
Cambra de Comerç Italiana a Barcelona,  i el Dr. Alberto Pirelli, president de 
l´Associació de les Societats per Accions de Milà. 
L’electricitat va tenir-hi un paper protagonista, deixant es testimoniatge els jocs 
d’aigua i llum de  la seva avinguda principal que culminaven a la Font Màgica de 
Montjuïc. La relació entre l’Exposició de 1929 i l’electricitat ha estat 
exhaustivament estudiada per Jordi Ferran i Boleda  (Ferran, 2002). Aquest autor  
indica que el sector principal estava alimentat per la Unión Eléctrica de Cataluña 
(UEC) a través de dues xarxes de distribució.  La xarxa es va construir soterrada 
“segons la pràctica corrent a l’època” i  utilitzava cable Pirelli. El pavelló de Pirelli, 
obra construïda en estil renaixentista llombard segons projecte de l’arquitecte italià 
resident als  Estats Units  Edward F. Allodi estava situat a l’avinguda del Montanyans, 
prop del Palau Nacional, i exposava els productes més populars fabricats per la 
societat italiana, especialment els pneumàtics. L’espai expositor de Pirelli compartia 
veïnatge amb el pavelló de la Compañia Hispano-Argentina de Electricidad 
(CHADE) i el de la companyia local Riegos y Fuerzas del Ebro, present a 
l’exposició tot i no participar en el subministrament d’energia. El catàleg de la 
secció italiana de l’Exposició Internacional aportava alguns escrits il·lustratius de 
les pretèrites relacions entre Itàlia i l’Estat espanyol, o millor dit, amb Catalunya. 
Un era el que signava  Ezio Levi amb el títol “Contatti storici e spirituali tra Spagna 
e Italia”: “les dues illes més grans de la Mediterrània, Sicília i Sardenya, ingressaren 
al Regne d´Aragó; es varen omplir de senyors feudals catalans; i a la catalana varen 
ajustar llengua i costums. En una ciutat de Sardenya, l´Alguer, encara es parla català. 
D´altra banda, a les ciutats de Catalunya afluïen cada cop més nombrosos els 
mercaders italians, i especialment els florentins, que hi anaven a buscar llana, 
necessària pels seus telers, o els teixits de llana. De Catalunya ens ha vingut, 
precisament per aquest fet, gairebé tot el vocabulari que es refereix a la llana 
(materasso, cuscino, farsata, catalogna)...”. Un altre escrit interessant es referia a “El 
desarrollo industrial de Italia”: “La grande industria moderna surgió en Italia en 
época más reciente que en otros países de Europa, debido a que por toda la primera 
mitad del siglo XIX, y unos decenios de la segunda, todas las energias del país se 
debieron consagrar única e incesantemente a la obra de la unificación política, y por 
consiguiente no le fué posible a Italia participar entonces en los maravillosos 
progresos que dieron en tal periodo nuevo empuje y nuevo vigor a las industrias 
manufactureras (…)  En 1872 no habia más que 147 sociedades por acciones 
dedicadas a actividades industriales, cuyos capitales ascendían en conjunto a 387 
millones de lires”.   
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El 1929 Pirelli  iniciava la seva activitat de fabricació de cables elèctrics al Brasil 
després d’adquirir una petita fàbrica de Sao Paulo. El 1931 s’aixecaria un nou 
establiment. El mateix any el consell de Pirelli decidia constituir una societat a 
Suïssa en la qual reagrupar les participacions estrangeres del grup en el sector de 
l’electricitat i la telefonia. El 26 d’octubre es constituïa la societat Volta amb seu a 
Zuric. La SIP li transferiria algunes de les seves participacions (Bellavite, 2015: 73). 
Malgrat les pretensions d’una major autonomia que podia derivar-se de la creació 
de la societat anònima espanyola Productos Pirelli, S.A. el 1917, fins la Segona 
Guerra Mundial el nivell de intervencionisme de la central milanesa seria absolut 
en quan al control de la producció, les compres estratègiques de matèries primeres 
o la imposició de preus de mercat (Maifreda, 2003: 521). 
Els mecanismes de funcionament de la filial catalana i les seves interdependències 
amb la seu milanesa de Bicocca durant el període d’entreguerres ha estat 
perfectament estudiat per Lucia Pizzigoni en la seva tesi de graduació  Lo stabilimento 
Pirelli a Vilanova i la Geltrú (Spagna) dal 1902 al 1939: storia e società, a la Università degli 
Studi di Milano els anys  2002-2003.  
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10. Pirelli, 1930-1939 
 
Els anys trenta deixaven enrere els “feliços anys vint”. La vella Europa estava 
sacsejada per una profunda crisi econòmica, social i política. En aquell context de 
totalitarismes i precarietat aniria germinant la llavor que donaria pas a la Segona 
Guerra Mundial. Dificultats que tindrien impactes desiguals. De la crisi dels trenta, 
Alberto Pirelli en diria: “Il gruppo è uno dei pochi che attraversano la crisi mondiale 
senza quasi rallentare il passo” (Barbone, 1993: 99). 
El 1930 la Pirelli de l’Argentina adquiria uns terrenys a la perifèria de Buenos Aires 
on aixecaria la nova fàbrica de La Rosa que concentraria l’activitat dels dos petits 
establiments que tenia al nucli urbà de la capital (ASIP. Doc 2218).  
Amb tot, la dècada no havia començat bé per la família pirellista. El 20 d’octubre de 
1932 moria el gerent i fundador Giovanni Battista Pirelli. S’obria una nova etapa en 
que el fill gran Piero ocuparia la presidència del grup i Alberto es convertiria en  
vicepresident, alhora que president de la Compagnie Internationale Pirelli. Arrel de 
la mort del fundador la filial vilanovina va distribuir una esquela en recordança del 
patriarca, encarregada a la prestigiosa impremta  Oliva de Vilanova. Els mèrits de 
G. B. Pirelli com a pare i com a gestor empresarial foren posats en valor per, entre 
altres,  Giuseppe Luraghi, directiu de la Pirelli que seria destacat a Catalunya durant 
la guerra d’Espanya. Deia Luraghi:  “va recolzar-se en els seus dos fills als quals 
havia confiat la companyia, els quals van demostrar estar dotats de qualitats 
excepcionals i van continuar la tasca del seu pare, perfeccionant-la i 
desenvolupant-la extensament. Un tercer fill, que després d'una desafortunada 
experiència es va demostrar inadequat per a la tasca, va ser privat de qualsevol 
responsabilitat de gestió de l'empresa (Luraghi, 1974: 69). Luraghi recordava que 
Piero i Alberto, d’edat semblant, s’havien fet grans i havien començat l’activitat 
professional en una modest oficina de la fàbrica del Sevesetto: “Crescuts junts, 
sempre junts”  (Luraghi, 1974: 142). Aquestes coincidències no pressuposaven un 
mateix caràcter i una determinada manera de fer.  
Alberto semblava un home malalt,  prim i tranquil. Normalment es mostrava seré 
i optimista.  Únicament mostrava signes de preocupació una vegada a l'any, quan 
es debatien els resultats financers de  la Companyia. Segons ell, les coses mai no 
anaven prou bé. El fill gran Piero era prim i de gran bondat, i rere la seva cara ferotge 
amagava  una certa timidesa. Piero havia patit una malaltia greu com ho 
evidenciaven el seu cos menut, pàl·lid i prim, i un crani punxegut i pelat (Luraghi, 
1974: 144). 
Mentre, l’Europa d’entreguerres avançava per camins incerts al mateix ritme que 
els règims totalitaris s’escampaven pel vell continent: Mussolini a Itàlia, Salazar a 
Portugal, Hitler a Alemanya ... Carlo Bellavite anotava que als anys trenta la Pirelli 
mostraria una major “vicinanza” –proximitat– amb el règim feixista (Bellavite, 
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2015: 77). La crisi, el règim de Benito Mussolini, els prolegòmens de la Segona 
Guerra Mundial, i els mercats, obligarien la gerència de Pirelli a fer equilibris de tota 
mena. En una primera etapa  Alberto Pirelli establiria complicitats  amb el règim:  
“després d’uns primers moments de dubte i defensa de posicions liberals, a partir 
de 1923 decidí col·locar-se al costat del règim feixista de Benito Mussolini ocupant 
diversos llocs de responsabilitat en les seves polítiques industrials” (Gonzàlez, 2014: 
328). Després, però, s’aniria distanciant d’aquelles posicions, tot i que el dictador  
li demanava assessorament i col·laboració (Ostellino, 1977). Com veurem més 
endavant, els dirigents feixistes miraven els germans Pirelli amb desconfiança, 
coneixedors de les seves tendències liberals. Un distanciament que no tot el grup 
compartia. Entre el 1 de març i el 28 d’octubre de 1931 la Comercial Pirelli  va der 
donacions per valor de 3.467 ptes. al  Fascio Italiano de Barcelona  (Gonzàlez, 2009: 
60). 
El 1930 Productos Pirelli mantenia l’hegemonia  de la producció i venda de cables 
elèctrics al mercat  espanyol, de la mateixa manera que ho havia fet en dècades 
precedents.   
El 1930 es produïen altres fets rellevants a la Pirelli internacional. D’una banda 
s’adquiria la societat belga SACIC –Société Anonyme pour le Commerce et 
l’Industrie du Caoutchouc– d’articles diversos de goma, i també la fàbrica lionesa 
Tréfileries du Havre. Més endavant, la Pirelli-SACIC belga subministraria 
màscares antigàs als dos bàndols de la guerra d’Espanya. Per la seva part, Alberto 
Pirelli es convertia en vicepresident de la societat Edison i del Credito Italiano 
(Rocco, 2015). 
Com hem dit, la història de l’electrificació a l’Estat espanyol aniria vinculada a la 
societat italiana. Fins els anys trenta disposaria del 80% de la quota de mercat, i el 
1946 cobria el 50% del consum interior.  
El 13 de desembre de 1931 es celebrava la Junta General ordinària d’accionistes de 
Productos Pirelli, S.A. on s’aprovaven la memòria i el balanç corresponents a 30 de 
setembre  (ASIP. Doc 1671). La junta era presidida per Guillermo Garcia-Parreño 
en qualitat de president, i pel seu germà Carlos Garcia-Parreño com a secretari. A la 
memòria s’indicaca que: “El Balance refleja una marcha normal de nuestra 
Sociedad, a pesar de la crisis general que ha experimentado la industria, 
principalmente en los últimos meses del último ejercicio social de nuestra 
Compañía”. S’havia fet notar una especial reducció de la demanda de cables 
d’energia degut a l’encongiment forçat per les circumstàncies de  les empreses 
productores i distribuïdores d’energia elèctrica, que s’havien abocat a: “efectuar 
solamente aquellas adquisiciones  de material necesario para instalaciones de carácter 
imprescindible o para la conservación de las ya existentes”. En sentit contrari, s’havia 
desenvolupat favorablement  la fabricació de planxes de goma per a paviments. El 
resultat de la societat  era conseqüència de la política d’austeritat en les despeses 
aplicada pel Consell d’Administració. 



  
170 

 

Els mèrits eren clars, , cap comentari favorable a l’esforç dels treballadors. 
El 1931 es constituïa amb un capital de deu milions de pessetes la Compañia de 
Inversiones, S. A.  amb la funció d’aprovisionar totes les fàbriques del grup espanyol. 
Aquell mateix any arribava a la Pirelli espanyola  Giuseppe Luraghi, a qui ja ens hem 
referit anteriorment. Amb 26 anys era un valor en alça dins la companyia i aterrava 
a Catalunya per substituir  un col·lega destinat a la planta de Buenos Aires. El 
desembre de 1932 exercia com a secretari de la junta general d’accionistes de la 
societat  Nacional Pirelli, S.A.  (ASIP. Doc 1727). Luraghi viuria en primera línia 
els temps convulsos previs a la guerra d’Espanya i el conflicte bèl·lic. Algunes 
d’aquelles experiències foren relatades al seu llibre de memòries Capi si diventa editat 
el 1974 a Milà. D’una banda entraria en conflicte amb el director local del 
moment: “Uns mesos més tard, va venir de Itàlia un nou director general: un home 
nerviüt, tibat, estarrufat i molt rígid amb ell mateix i amb els altres. Era exactament 
el tipus de director oposat al que calia a l’entorn local, malgrat la seva segura vàlua 
com a tècnic i organitzador. Va entrar en els pintorescos  i complicats hàbits 
espanyols, va entrar en aquell món vestit de símbols multicolors, com una fulla de 
tall nua, recta i inflexible. El resultat fou el descontent de tothom, així que es va 
trobar aïllat (Luraghi, 1974: 88). Al marge de l’activitat professional, Luraghi  
s’integraria plenament en la vida cultural del país, aprofundint en l’obra de Goya, 
Cervantes o el poeta Rafael  Alberti, amb qui establiria una gran amistat. 
Com pregonava ell mateix:  “considero perillós que un home limiti l’horitzó a la 
seva específica professió (...): és realment necessari formar-se el màxim possible, 
evitant ancorar la nostra personalitat en el cercle estret d’un tecnicisme 
inevitablement àrid, que acabaria per fer-nos aliens als camps  més ufanosos de la 
vida, de la cultura i l'art (Luraghi, 1974: 24). Un perfil humanista que recordava 
l’antic dirigent Carlo Boselli. Amb Leonardo  Sinisgalli i Arturo Tofanelli 
fundarien la revista Pirelli. D’aquella experiència espanyola, Luraghi reconeixia:  
“va ser el descobriment d’un poble que en nom de Déu ha sostingut  guerres 
ferotges, que en nom de  Crist ha conquerit un nou món tolerant i civilitzat amb 
massacres i rapinyes inaudites, que per salvar la seva fe fanàtica ha cremat milers 
de persones a les places davant la indiferència de reis i poetes. La descoberta d’un 
poble que amb parracs va guanyar Napoleó.  Un poble que ennobleix el toro 
elevant-lo de carn d’escorxador a gladiador, símbol del   valor nacional, però 
mentre, el  condemna a una mort segura en una lluita desigual que anomenen 
festa” (Luraghi, 1974: 90). Tornarem més endavant a Luraghi, un personatge tant 
interessant com controvertit. 
El 1932 Pirelli fabricava i instal·lava el  primer cable telefònic submarí. La memòria 
aprovada a la Junta General d’Accionistes de Comercial Pirelli, S.A. celebrada el 
30 de juny de 1932 posava en evidència la reducció de vendes de cables subterranis, 
de cables especials i de cables comuns per a la construcció, puntualitzant “se nota 
una tendencia al agravamiento de esta crisis” (ASIP. Doc 1719). En sentit contrari, 
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es feien ressò de la “parcial compensación nos ofrece el favor con que el público ha 
acogido el nuevo tipo de conductores bajo plomo que hemos titulado Duplex”. L’acta 
anava signada pel secretari Ludovico Pogliaghi. Per la seva banda, la junta general 
d’accionistes de Productos Pirelli, S.A. de 18 de desembre incidia novament en que 
l’objectiu de la societat era contrarestar la greu crisi industrial per la que travessava 
el nostre país (ASIP. Doc 1728). S’havien reduït les comandes de cables submarins, 
però s’havia incrementat la demanda de conductors per la Compañia Telefónica de 
España. Malauradament, també s’havia aturat  la producció de paviments de goma 
degut a la paralització de la construcció naval.   
El 1934 s’iniciava la fabricació de màscares antigàs amb filtre per protecció de la 
població civil, i un altre producte que esdevindria paradigmàtic en el catàleg de la 
marca italiana: les sabatilles amb sola de goma vulcanitzada. A la fàbrica de Vilanova 
i la Geltrú el 1934 es posava en funcionament una secció específica per a la producció 
dels diferents models patentats de la Wamba-Pirelli. Un nom curiós manllevat d’un 
antic rei visigot, volem suposar que  seduïts per la seva grafia o fonètica. Tanta seria 
la popularitat d’aquell calçat que anys més tard la marca registrada Wamba es 
convertiria en el nom genèric d’un determinat tipus de calçat lleuger i flexible. Una 
innovació nascuda a Vilanova i la Geltrú. La publicitat de la Wamba Pirelli omplia 
la portada de La Vanguardia de 31 de gener de 1935 amb aquestes  paraules: 
“Buenas noticias para este verano. Los elegantes están de suerte. Pirelli, la Fábrica 
más importante en la industria de la goma ha lanzado ya al mercado, con éxito sin 
igual, la serie de verano (más de 100 modelos) de su nuevo producto. Calzados 
Wamba con suela de goma para paseo, campo, playa, sport”. L’anunci proclamava 
que “Wamba es el fruto de 60 años de experiencia en la fabricación de calzados y 
de 60 años de experiencia en la manipulación de la goma”, afegint aquest 
advertiment: “Lector: Muy a nuestro pesar en el próximo verano algunos 
Almacenes carecerán de Calzados Wamba. Para guía del público, se anunciarán 
en la prensa los establecimientos a los que habremos podido suministrar nuestros 
Calzados Wamba”. Durant la guerra i la immediata postguerra la secció de 
fabricació de la Wamba Pirelli es traslladaria a les instal·lacions del que havia estat 
la fàbrica cotonera de ca l’Escoda, al nord de la ciutat. Temps després la producció 
s’establiria a les naus de la Sociedad General de Cables Eléctricos a Cornellà, 
després que aquesta empresa es traslladés a Aranjuez. 
El març de 1934 la societat  Comercial Pirelli, S. A. editava un catàleg  amb alguns 
aspectes comercials dignes d’esment: “Los precios se entienden en pesetas, por genero 
puesto franco estación Villanueva y Geltrú, con embalaje facturado aparte”. Dit això, 
es precisava: “Las huelgas, los lock-outs, los incendios, las averias en la maquinaria, los 
retrasos en la recepción de las primeras materias, y cuantas otras causas puedan 
provocar un retraso o un paro parcial o total en la elaboración, autorizan a la casa 
vendedora, al igual que en los casos reconocidos de fuerza mayor, a retrasar la 
ejecución de los pedidos, quedando la casa vendedora relevada de toda 
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responsabilidad respecto del cliente”. Afegint, finalment: “De ninguna manera y por 
ninguna causa, la casa vendedora deberá corresponder con indemnización alguna 
por los eventuales perjuicios, directos o indirectos, debidos a retrasos en las entregas”. 
El 1935 a la planta de Vilanova i la Geltrú s’iniciaria la fabricació de corretges de 
transmissió trapezoidals. El mateix any, Pirelli posava en marxa a la planta milanesa 
de Bicocca una instal·lació experimental per a la producció de goma sintètica dirigida 
per Giulio Nata. Com anotava Carlo Bellavite, a la segona meitat dels anys trenta 
s’intensifica el règim autàrquic de Mussolini a causa de les sancions internacionals 
per la guerra d’Etiòpia i calia incrementar la recerca, especialment en el camp de 
la goma, amb una dependència absoluta de l’estranger. D’aquesta manera es va 
promoure la goma sintètica per a usos civils i militars. El govern proposaria una 
joint venture entre Pirelli i l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), per a la 
producció de goma sintètica (Bellavite, 2015: 81). En l’experiència italiana del IRI 
s’inspiraria posteriorment el Instituto Nacional de Indústria franquista. Segons 
Viviana Rocco es crearia una  Società Anonima Italiana Gomma Sintetica 
(SAIGS) entre Pirelli, l’alemanya I.G. Farbenindustrie i la participació del IRI 
(Rocco, 2015). 
Tal com observaven les memòries de les juntes generals, era un moment de crisi 
generalitzada, però també un moment d’alta conflictivitat política, tant a Espanya 
com a Itàlia. Els anys de la Segona República a l’Estat espanyol eren acompanyats 
pel règim feixista de Benito Mussolini al país transalpí. En aquell context de sancions 
i amenaces internacionals, i per tal de no afectar les exportacions de la companyia 
italiana, Pirelli seguí l’estratègia de intentar reduir o amagar el caràcter italià de la 
Compagnie Internationale Pirelli amb una nova estructura de la propietat en la 
qual la Società Italiana Pirelli (SIP) hi reduïa la seva participació (Bellavite, 2015: 
79). El 1937 es liquidaria  la Compagnie Internationale Pirelli (CIP) amb seu a 
Bèlgica i tota l’organització passaria sota control de la nova societat Pirelli Holding, 
S.A. amb seu a la ciutat suïssa de Basilea. 
En aquells anys de pre-guerra Alberto Pirelli multiplicaria la seva presència en 
organismes econòmics i polítics internacionals, potser amb ànim d’evitar un 
conflicte que per a molts ja era del tot inevitable. El 1935 era president de l’Institut 
pels Estudis de Política Internacional de Milà (Rocco, 2015). 
Una bona part dels expatriats italians de la Pirelli a Catalunya semblaven tenir molt 
clares les seves tendències afins al règim feixista de Mussolini, i sempre s’hi mostraren 
col·laboradors a través de les autoritats diplomàtiques de Barcelona. Alguns d’ells 
formaven part del Partito Nazionale Fascista. A la festa de la  Befana Fascista [Epifania 
Feixista] de 1935 organitzada pel fascio de Barcelona, destacaven les donacions 
econòmiques satisfetes per la Comercial Pirelli, Dott. Gallo, Ing. Terzi, Dante 
Borghero, Dott. Ranucci, Dott. Sacchetto, Ing. Benuzzi, Ing. Gino Ceradelli, 
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Domenico Villotta, Italo Borghero, i altres directius de la Pirelli vinculats a la fàbrica 
de Vilanova i la Geltrú o a la central de Barcelona (Gonzàlez, 2009: 334). 
En aquest punt fem un aproximació a les persones més destacades dins 
l’organització de la Pirelli de Vilanova i la Geltrú el 1936. L’ordre que segueix està 
elaborat a partir de la remuneració individual dels empleats, un extrem que hauria 
de tenir correspondència amb l’ordre jeràrquic. És molt significatiu que entre els 
deu primers de la llista nou eren nascuts a Itàlia, una situació que posa novament 
en evidència l’estret control que es tenia de la filial a la seu central milanesa, 
malgrat la creació de la societat “espanyola”  Productos Pirelli el 1917. La totalitat 
de la colònia italiana establerta a Vilanova abandonaria el país poques setmanes 
després a causa de l’inici de la guerra. La llista, òbviament, l’encapçalava el director 
de la planta vilanovina Carlo Terzi Fugazza (Sermide-Mantova, 1890). El seguien: 
Costanzo Ranucci Gerardini (Ronciglione, 1886) en qualitat de sotsdirector, 
Ettore Sacchetto Franchini (Lonigo-Vicenza, 1886) com a cap del laboratori 
elèctric, Gerardo Benuzzi Santoni (Trento, 1892) com a cap de conductors, Italo 
Borghero Magnasco (Milano, 1883) com a cap de instal·lacions. La llista 
continuaria amb Gino Ceradelli Calamari (Milano, 1901) del departament de 
goma, Romolo Minella Piccinini (Voghera, 1901), Francisco Oliveras Coll (Bilbao, 
1905) d’organització del treball, Domenico Villotta Bagnara (Fusignano-Ravenna, 
1901) com a secretari, Mario Ferré Marcenaro (Gènova, 1892) de la secció de  
màscares antigàs, Luis Bilurbina Abellano (Manresa, 1903), Lindo Crocenzi 
Piergallini (Montegranaro, 1907) de la secció de calçat, Florenci Nolla Torner  
(Ametlla, 1877) del magatzem d’entrada, Joan Albet Montaner (Vilanova, 1884) 
de cables conductors, Julian Mansilla Toro (Oliva de Jerez, 1899) de conductors 
diversos, Higinio Mas (Santa Fé-Argentina, 1900), Cesar Bernad Telesfora (Lleida, 
1893) de calandres, Josep Gumà Carreras (Vilanova, 1903) del  laboratori químic, 
Josep Mª Cucurella Xicola (Vilanova, 1899) del laboratori elèctric, Santiago Duran 
Montané (Cornellà, 1899) del laboratori elèctric, Vicenç Virella Jacas (Vilanova, 
1889) com a cap del taller, Juan Manzanares Gonzalez (Sta. Cruz Tenerife, 1882) 
del magatzem de sortida, Jaume Inglés Isern (Vilanova, 1900) de cables 
subterranis, Joan Mateu Fontanals (Vilanova, 1877) de mà d'obra [oficina de 
personal], Pere Mestres Albet (Vilanova, 1901) de cables conductors o Cristòfol 
Vadell Casanellas (Vilanova, 1899) de les premses de plom.  
Cal fer notar que Josep Gumà Carreras era cunyat del director Carlo Terzi, o que 
Pere Mestres Albet fou conseller del govern de  la Generalitat de Catalunya. A un 
altre nivell cal destacar empleats com Mercè Fusté Salvatella del laboratori químic 
–la primera dona graduada a l’Escola d’Enginyeria de la ciutat–, Alfons Foradada 
Coll d’organització del treball, Frederic Serrano Mora com a cap de la fusteria, 
Miquel Salichs del laboratori elèctric, Amadeu Pujol Nin de comptabilitat 
industrial o el vilanoví Joan Juandó Alegret com a director de la sucursal de Sevilla.  
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Aquesta situació correspon als primers mesos de 1936. Molt aviat les coses 
començarien a canviar. El 18 de juliol de 1936 un grup de militars feien un cop 
d’Estat contra el govern legítim de la Segona  República espanyola. Els militars 
colpistes tingueren el recolzament de bona part de la burgesia i l’aristocràcia  
terratinent, els sectors monàrquics i una part de l’exèrcit i del clergat. L’aixecament 
tingué un resultat desigual segons els territoris, i aquesta divisòria derivà en una 
cruenta confrontació civil que s’allargaria més de dos anys i mig. Els governs italià 
i alemany donaren suport i ajuda als revoltats. Catalunya o Madrid es mantindrien 
lleials al govern republicà, i el mateix 18 de juliol s’inicià un moviment 
revolucionari de signe contrari que desbordaria les autoritats legítimes. Es 
produïren molts episodis de violència indiscriminada contra grups dretans i 
eclesiàstics. Excessos que foren perseguits per les autoritats republicanes i que 
duraren uns mesos. El bàndol feixista, que acabaria encapçalant el general 
Francisco Franco, institucionalitzaria des el primer moment una repressió i una 
violència que durarien quaranta anys.  
En aquell context revolucionari d’estiu del 36 els sindicats de treballadors es feren 
càrrec de moltes de les grans empreses després que els directius fugissin. El 1936 
Pirelli ocupava uns 1.600 treballadors. Tractant-se d’una empresa de capital 
estranger Pirelli no seria col·lectivitzada, però passaria a control del Comitè obrer. 
El Comitè  estaria dirigit, entre altres, per Josep Socias i Creus de la CNT. 
En el seu moment es va acordar d’imprimir  vals de 5, 10, 25 i 50 cèntims i d'1 i 2 
pessetes, de la mida 40 x 40 mm., en paper cartolina de color beix, per bescanviar 
per productes de l’economat laboral. Al revers hi havia impresa la numeració que 
donava autenticitat al val, a mes del segell de garantia de l’empresa i la signatura 
d’un responsable del Comitè revolucionari. Mesos després, en haver-se exhaurit 
alguns valors, novament es reuní la Junta del Comitè i van ordenar la impressió 
d’una nova edició dels mateixos valors, color i mides. 
Francisco de Madariaga a la seva tesi doctoral sobre les indústries de guerra es 
refereix  a les propietats de Pirelli que foren  col·lectivitzades els primers dies del 
conflicte i que més tard foren confiscades pel govern de la Generalitat de 
Catalunya. En relació a aquest episodi ens diu: “En el centro de Vilanova, ejerció 
el cargo de delegado-interventor de la Generalitat Genís Ruiz Muñoz, hasta el día 
4 de septiembre de 1936 cuando fue nombrado en su lugar Jaume Inglés Isern, 
avalado por el comité obrero”. Sota el control del Comitè de  Industries de Guerra 
la casa italiana es va dedicar a fabricar pneumàtics, “cables del tipo denominado 
militar y carcasas de caucho para máscaras antigas. La producción de estos 
artículos fuen en aumento con el paso de los meses: de 200 cubiertas diarias, se 
llegó a 450; de los 450 km semanales de cable militar, se pasó a 800; y de 4.000 
carcasas de caretas al mes, se alcanzó las 20.000”, donant per entés que l’increment 
de la productivitat calia atribuir-se al “entusiasmo antifascista de los trabajadores” 
(De Madariaga, 2003: 251). 
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En els primers dies de la guerra en algunes cases de Vilanova i la Geltrú on hi 
habitaven directius de la Pirelli i altres elements de la colònia italiana local es 
penjaren banderes d’aquest país al balcó amb voluntat de protegir-se davant els 
escamots revolucionaris. Molt aviat, els súbdits estrangers que es trobaven al país 
reberen ordres dels seus governs per abandonar Catalunya.  
El 23 de juliol de 1936 Piero Pirelli transmetria a través del ministre d’Afers 
Estrangers Galeazzo Ciano i el consol italià a Barcelona Carlo Bossi l’ordre 
d’evacuació del director de la Pirelli a Catalunya Guido Coppadoro, i que es faria 
extensiva a la resta de directius (Gonzàlez, 2020: 56). 
A tal efecte es mobilitzaren ambaixades i consolats, i aviat arribaren els primers 
vaixells destinats a repatriar-los. Si bé la majoria de dirigents de les empreses 
italianes com Pirelli –tal com hem comprovat anteriorment– simpatitzaven amb el 
règim feixista italià, no pot parlar-se d’una posició monolítica i uniforme. Arnau 
Gonzàlez i Vilalta precisava que la colònia  formada per les empreses  transalpines 
i de capital mixt com Pirelli, Martini e Rossi, Cinzano o Hispano-Olivetti, venia 
“marcada per algunes divisions internes” (Gonzàlez, 2014: 279). Per a detallar-ho, 
Gonzàlez situava en una banda  els tècnics i directius que formaven una burgesia 
italo-catalana benestant, molt integrats a la vida associativa i cultural; i en un altre 
nivell –més modest– aquells que no tenien militància feixista i restaven allunyats 
del consolat o de la Casa degli Italiani, i sentien certa atracció pel moviment obrer 
català. Fou en aquest context que en els darrers dies de juliol i els primers dies 
d’agost de 1936 s’evacuaren 1.900 italians de Barcelona. El 25 de juliol sortia del 
port de Barcelona el primer d’aquells vaixells mobilitzats pel govern italià, el  
Principessa Maria amb 500 persones a bord. En dies successius el seguirien el Tevere, 
el Urania, el mateix Principessa Maria o el  Principessa Giovanna (Gonzàlez, 2009: 
212). Alguns d’aquells vaixells de la Regia Marina havien arribat a Barcelona 
directament del mar Roig i dels ports de l’Eritrea italiana, coincidint amb la 
finalització de la guerra d’Abisínia. 
En molts casos el principal problema era fer arribar amb garanties els italians des dels 
diferents llocs de Catalunya –de la Pirelli de Vilanova i de Manresa, per exemple–  
fins el port de la capital catalana. En aquest operació molts hi perderen la vida. Els 
directius de la Pirelli vilanovina també foren repatriats per ordre de la gerència 
italiana i la coordinació del cos diplomàtic. Ells i les seves famílies foren traslladats 
en un autocar al port de Barcelona i protegits en tot moment per sindicalistes de la 
pròpia empresa que intercediren davant els continuats controls de milicians que 
van trobar durant el trajecte. D’acord a algunes fonts orals consultades, tots els 
indicis apunten a que els sindicalistes que els acompanyaren foren  Florenci Nolla 
i Pastor, membre del Consell Municipal i del POUM, i Josep Socias i Creus de la 
CNT. En aquests sentit hi ha testimonis contradictoris sobre els detalls del trasllat, 
com es el cas d’ Alessandro Benuzzi, fill del director de fabricació Gerardo Benuzi; 
o el de Isabella Terzi Gumà, filla del director de la planta vilanovina Carlo Terzi 
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(Gonzàlez, 2020: 57).  Els testimonis indicaven que foren evaquades al voltant de 
trenta persones corresponents a les famílies Benuzzi, Terzi, Ferré, Minella, 
Villotta, Sacchetto, Crocenzi... El màxim dirigent de la fàbrica italiana Carlo Terzi 
es trobava de viatge a Itàlia. Abans d’arribar a port per embarcar-se cap a Gènova, 
s’aturarien al consolat italià de la capital catalana. Alguns dels directius italians 
tornarien posteriorment al país per passar a zona “nacional” i col·laborar en el 
muntatge d’una  fàbrica de cables elèctrics a Córdoba. 
Algunes d’aquestes vivències foren novel·lades per Manuela Benuzzi (Vilanova i la 
Geltrú, 1936) a partir dels records de la seva àvia, text publicat el 2013 amb el títol 
Detrás del biombo. 
Giuseppe Luraghi, un dels homes forts de la Pirelli –aleshores era secretari del consell 
d’administració de la Nacional Pirelli, S.A.– , subratllava a les seves memòries 
l’ambient d’amargor que envoltava la repatriació de tècnics i directius cap a Gènova. 
El consolat suís s’encarregava  oficialment de la protecció dels interessos italians, atesa 
l’orientació feixista de les autoritats del país transalpí.  
 

Per treure els diversos tècnics aturats a les fàbriques, vam obtenir alguns cotxes oficials 
del consolat suís i de diversos consolats sud-americans. Abans de marxar, també calia 
intentar trobar algun dels directors espanyols dels quals no hi havia novetats, per 
estudiar les possibilitats de salvaguardar persones i coses; però la sol·licitud 
d'ajornament de la sortida no va ser acceptada i l'ordre es va mantenir amb urgència. 
L’escena de l’embarcament, sensiblement molt trista i en molts aspectes tràgica, 
semblava en alguns aspectes una farsa. Sota l’obscur i atent ull dels milicians de 
diversos colors, desfilaven una multitud de penedits que semblaven haver sortit dels 
barris marginals de la ciutat: una munió de descamisats, que s’afanyaven per arribar 
al port, barrejats d’una manera irreconeixible entre la multitud dels carrers (Luraghi, 
1974: 103). 
 

Luraghi tornaria poc després a Barcelona a través del port de  La Spezia en un vaixell 
cisterna per proveir d’aigua la flota italiana  situada davant de Barcelona. Faria fins 
a tres viatges durant la guerra, i fins i tot seria detingut i acusat d’espionatge 
(Gonzàlez, 2014: 327). El 4 d’agost de 1936 el consolat de Barcelona publicava la 
llista dels bens públics italians que caldria protegir. Entre ells hi era el Grup Pirelli. 
D’altra banda, el 10 d’agost de 1936 seria la mateixa empresa domiciliada a Ronda 
Universitat 18 qui demanaria oficialment protecció per salvaguardar els interessos de 
les seves societats filials  Comercial Pirelli, Compañia de Inversiones,  Productos 
Pirelli i la Nacional Pirelli (Gonzàlez, 2009: 223). Per tot plegat, el 3 d’octubre de 
1936 G. Luraghi redactava i signava un informe adreçat a la gerència milanesa de 
Pirelli  sota el títol Note sui recenti avvenimenti politici spagnoli, on pretenia reflectir com 
s’havien precipitat els esdeveniments dels darrers mesos (ASIP Doc.1931). Parlava de 
les eleccions de febrer de 1936 i la victòria del Front Popular, indicava que “In 
Spagna entrarono organizzatori rossi di varie nazionalità” –l’entrada de “rojos” de 
diferents nacionalitats–, de les pressions autonomistes, de la insurrecció d’octubre del 
34 o de les millores promeses a la classe treballadora. A partir d’aquí feia la seva 
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pròpia anàlisi no exempta de conjectures. Anotava que el Front Popular era un 
mosaic de partits d’esquerra amb interessos diversos, que  Espanya és el país que hi 
ha més partits de tota Europa, que els  grups anarco comunista-llibertari havien  
utilitzat el Front Popular com un cavall de Troia per entrar al govern, o  dels assassins 
amnistiats després de les eleccions de febrer del 36: “En aquest caos  no s’entreveu 
una força capaç de salvar Espanya. Els partits d’ordre estan desorientats i incapaços 
de unir-se”. Alhora, justificava el cop militar del 18 de juliol, detallava la distribució 
d’armes  pels revolucionaris i parlava de les víctimes innocents.  
Entre 1936 i  1939 la rambla de G.B. Pirelli canviaria el seu nom per dir-se rambla 
de Lina Ódena, en honor a aquesta militant de les Joventuts Socialistes Unificades 
de Catalunya que deixà la vida lluitant al Front d’Aragó. Mentre, la fàbrica de 
Vilanova continuava treballant com indústria de guerra de manera molt irregular, 
ateses les dificultats de proveïments i la manca de personal. 
L’agost de 1937 la Comissió de Indústries de Guerra feia previsió de les matèries 
primeres necessàries per un pla de funcionament de la fàbrica a sis mesos, i 
l’encarregaria a la Dirección de Aprovisionamientos de la Subsecretaria de 
Armamento y Municiones. Mesos després només havia arribat a Pirelli una quarta 
part del cautxú i el coure, i res de la resta de materials, deixant inactius a mil 
treballadors (De Madariaga, 2003: 252). En aquesta situació calgué fer reposició  
d’una de les màquines de fabricar “cablecillo militar”. L’adquisició va fer-se a 
l’estranger, i en arribar al  port de Figueres hi va romandre perduda dos mesos. En 
altres ocasions, enviaments de matèries primeres per Barcelona o Vilanova i la Geltrú 
acabarien erròniament  a València o Sagunt. El mateix autor ens indica que  la 
Conselleria d’Economia de la Generalitat confirmaria Barba Jofré com a delegat de 
Pirelli, qui seria rellevat més endavant per Francesc Grau Alegret. Potser en termes 
de compensació propis de les aliances en temps de guerra, la fàbrica de Vilanova 
hauria de satisfer algunes comandes poc habituals: “En estas fechas, Pirelli acordó 
con la URSS por medio de su Delegación Comercial, el envío a ese país de un lote 
de cable subterráneo”.  
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya en el seu número 282 corresponent al 9 
d’octubre de 1937 donava detalls de les persones que s’havien fet càrrec de l’empresa 
Pirelli, amb seu a Ronda de la Universitat 18 de Barcelona. Segons acord aprovat el 
4 d’octubre, Eduard Barba es convertia en delegat-interventor en representació  de 
la Generalitat de Catalunya de la societat que adquiria el nom de Indústries Pirelli, 
E.C. (Empresa Col·lectivitzada). Una raó social que substituïa les anteriors de:  
Comercial Pirelli, S.A.; Productes Pirelli, S.A.; Nacional Pirelli, S.A.; Compañia de 
Inversiones, S.A.; Comercial de Cobres y Metales, S.A.; Sociedad Anónima 
Conductores Eléctricos [la SACE de Torredembarra] , i S.G. Cables Eléctricos [la 
Sociedad General de Cables Eléctricos de Cornellà]. El mateix acord recollia que les 
persones que disposarien de signatura autoritzada serien les següents:  Francesc Grau 
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i Alegret, Director; Ramon Costa i Giménez, Sots-director; Ramon Mateu i Pedro, 
Marc Vadell i Berenguer i Roser Ferran Gayet. 
Una certificació de la Delegació d’Industria de la Generalitat  de Catalunya 
Barcelona datada a 24 de setembre de 1936 anotava la composició del Comitè de 
Control Obrer de la casa Industrias Pirelli y Asociadas. Les persones designades eren 
: Francesc Grau Alegret, Ramon Costa Jimenez, Ramon Mateu Pedro, Victorià 
Martin Borràs, Josep Roig Monterde, Carles Salas i Ferran Trigo Moreno, i els 
apoderats Guillem Garriga Ortoll, Joan B. Erice, Enric Juandó Alegret i Miquel S. 
Gatuellas Ferrer. 
De tots els noms anteriors cridem l’atenció sobre el de Roser Ferran i Gayet 
(Barcelona, 1915) que havia estudiat a l’Escola Italiana i el 1934 havia entrat a 
treballar de secretària a la seu central de Pirelli a Barcelona. Durant els anys de 
guerra assolí un poder i un protagonisme que eclipsà els seus companys de Comitè 
i la convertí en un cas paradigmàtic. La seva història fou recollida i relatada el 2016 
pels periodistes Plàcid Garcia-Planas i Gemma Saura al llibre La noia de la Pirelli. 
En l’àmbit professional el cap directe de la Roser fou Giuseppe Luraghi. En temps 
de guerra, mentre Luraghi –de idees filofeixistes– es dedicava a tasques de control 
que fregaven l’espionatge, la Roser Ferran, de profundes conviccions republicanes 
es convertia en una figura principal de la representació dels treballadors que 
vetllava pel bon funcionament de l’empresa i que visitava habitualment les 
fàbriques de  Vilanova i la Geltrú, Manresa, Torredembarra o Cornellà. A punt 
de fer cent anys –deien els autors del llibre–, la Roser mantenia viu el record 
d’aquells dies convulsos i de la seva etapa a l’empresa: “Pirelli: marca dels vells 
treballadors de l’empresa, la Roser segueix  pronunciant aquest nom a la italiana, 
amb la ela prolongada” (Garcia Planas-Saura, 2016: 91). 
El Butlletí del Comitè de Defensa Local  informava que s’organitzaria “instrucció 
militar en horaris especials per al personal de Pirelli que treballa a torns 
continuats”. A mida que avançava la guerra i calia incorporar noves lleves al front, 
les fàbriques –malgrat ser indústries de guerra– patien la manca de personal. En 
aquella situació Pirelli incorporaria a les seves oficines estudiants dels darrers cursos 
de l’institut de batxillerat que llavors es trobava al col·legi dels Escolapis. No només 
eren els homes que s’incorporaven al front, també les moltes hores que calia dedicar 
a la instrucció militar o a la construcció de refugis i sistemes de defensa. Aquestes 
adversitats facilitaren els anys 1937 i 1938 la incorporació de molts treballadors joves. 
Aquest fou el cas de Joan Ventosa Egea que amb setze anys signava contracte el 4 de 
novembre de 1937 amb Productos Pirelli. Disposem còpia del contracte, gràcies a 
l’amabilitat d’Oscar Ventosa, el seu net, actualment treballador de Prysmian.  
Es tractava d’un “Contrato de trabajo a plazo expreso” per un lloc de peó, en el 
que cobraria un sou  mínim de 1,875 ptes. per hora liquidades setmanalment. 
S’especificava que: “la duración de este contrato será mientras las circunstancias de 
la guerra lo exijan”. Els efectes del contracte es podrien suspendre  temporalment per 
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causes no previstes ni imputables a l’empresa,  com ara falta de materials, de força 
motriu o altres causes de força major. La suspensió per aquests motius, així com 
vagues o locaut  no podria excedir de tres mesos. Després es rescindiria. El treballador 
quedava subjecte a les correccions disciplinàries d’acord a la llei de 21 de novembre 
de 1931. Això volia dir mig dia de suspensió de treball per una primera i segona breu 
absència sense motius justificats, per interrompre o abandonar el lloc de treball, o per 
fer preparatius de sortida abans del senyal d’aturada de la fàbrica. Es preveia una 
sanció màxima de sis dies de suspensió de treball per negligències amb desperfectes o 
avaria, falta de conducta i respecte pels companys o superiors, falta de diligència i 
col·laboració i no compliment de les ordres. La rescissió de contracte es formalitzaria 
per disconformitat amb un canvi de secció o torn, “por no encontrar suficiente el 
salario”, per quatre retards en una setmana o vuit en un mes, per tres absències breus 
sense motiu, per dos dies sencers d’absència no justificada, per negligència amb mala 
intenció (amb possible indemnització a l’empresa), per reincidència en falta de 
conducta i respecte, per reincidència  per falta de respecte companys o superiors, per 
repetició de falta de diligència o col·laboració, per ineptitud, disminució voluntària i 
continuada del rendiment normal, frau o abús de confiança, o repetició en faltes de 
compliment d’ordres. No és el cas que ens ocupa, però molts d’aquells empleats 
eventuals pogueren continuar treballant després del conflicte, atesa la necessitat de 
cobrir les moltes baixes provocades per la guerra: morts, depuració, presó, exili …  
 Durant la guerra els treballadors de Pirelli foren sovint objecte de crítica per part de 
molts conciutadans pel fet de ser considerats personal “indispensable”,  en tractar-se 
de indústria de guerra, fet que els eximia d’anar al front . Certament, les 
característiques tècniques d’una fàbrica com Pirelli, també el cas de La Calibradora 
Mecánica,  facilitaren la seva reconversió en fàbriques de material de guerra; 
circumstància més difícil en una indústria cotonera. 
Els possibles abusos d’aquesta condició de “insubstituïbles” provocaria la indignació 
de molta gent i fins i tot es convocaren manifestacions contra els privilegiats de la 
Pirelli. La premsa local feia una crida   “als joves obrers de la casa  Pirelli que es 
neguen a prendre les armes  per combatre als invasors”. En la terminologia de 
l’època foren coneguts com “emboscats”. El Full Oficial del Consell Municipal no es 
cansava de fer-ne referències. El 3 de maig de 1938 pregonava: “No hi ha d´haver-
hi emboscats. ¡Que no ho oblidin els Comitès de Fàbrica¡. ¡Menys insubstituïbles i 
més soldats¡”. O aquesta del 2 de juny carregada de ironia:  

–Papa, quan seré gran vull anar a treballar a cân Pirelli a tirar un carratonet  
–Perquè? 
–Perquè així no aniré a la guerra 

El 2 de juny el mateix mitjà anunciava que el dia abans havien marxat al front 
membres de la lleva del 26: “No hi eren tots, naturalment. Els qui treballen a cân 
Pirelli són insubstituïbles. Hi han treballs en aquesta indústria que ho poden fer els 
que fan refugis i homes que en certa indústria estan bastant parats, a pesar de que 
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el Govern donà un plaç prudencial per a substituir el personal cridat a files”. 
Signava “un de la lleva del 25 que ja s´ha buscat substitut”. I, finalment, un darrer 
exemple del 3 de juny de 1938 que reproduïa el diàleg entre dues dones: 

“–Tu sí que estàs bé. 
–I això? 
–Mira: busco feina i no en trobo; el teu home i el meu són de la mateixa 

lleva. El meu és al front, passant totes les penalitats i exposant-se la vida, i el teu 
home i tu i la teva filla treballant a cân Pirelli i guanyant tots plegats 90 duros 
setmanals, mentra a casa meva no hi entra cap calé i tinc de mantenir al meu fillet. 
Què et sembla?” 
Al marge d’aquesta polèmica, la guerra aprofundiria en altres disputes prou 
conegudes dins un mateix bàndol, especialment en files republicanes i amb episodis 
ben rellevants. En aquest sentit, ens consta la denúncia d’un membre de la UGT 
contra el Comitè d’empresa de Industries Pirelli, E.C. El document signat per 
Leandro Pérez el 1938 forma part de l’arxiu digital de la Fundación Pablo Iglesias: 
“Informe para su urgente estudio de las diferentes causas que motivan el 
desequilibrio dentro de las industrias Pirelli E.C. Ronda de la Universidad nº 18 
Barcelona” (AH-70-21 Industrias Pirelli. Fundación Pablo Iglesias). S’hi pot llegir: 
“Debido a la actuación tan nefasta que ha llevado a cabo el Comité de la Empresa 
desde el 19 de Julio de 1936 hasta el momento actual, he creido necesario poner 
en vuestro conocimiento como defensor de la causa antifascista, las arbitrariedades 
cometidas por parte de algunos de los responsables, desenmascarando a aquellos 
que a la sombra de la transformación social experimentada y escudándose en altos 
ideales de igualdad y justícia, practicant de pescadores atentos únicamente a su 
medro personal y al de sus secuaces (...)”. Tornava a sortir una nova versió dels 
emboscats: “Existian en la casa y actualment en menos escala por las circunstancias 
de las quintas, empleados que ponen el pretesto de estar ocupados en las Sindicales 
o en Partidos, no compareciendo diariamente como los demàs compañeros al 
Trabajo cotidiano (...)”. I es referia a Pirelli com indústria de guerra: ”La casa 
Pirelli, es la única industria del caucho en España que tiene un interés 
extraordinario como industria de guerra, pudiendo fabricar todas las cubiertas y 
cámaras necesarias para abastecer a nuestro Ejército Popular, lo mismo que 
cablecillo militar, hilos y cables de cobre, cajas terminales, caretas contra gases, 
etc”. Per tot plegat demanava un control més professional: “es imprescindible y 
necesario que la Dirección de la Empresa esté constituïda por un Director Militar, 
asesorado por los inteligentes ingenieros, expertos administrativos y técnicos 
especializados, es decir, por un conglomerado de camarades capacitados. Però ... 
dejar las riendas de la industria en manos de mozos y empleados sin estudios 
especiales y de una capacitación deficiente, significa rebajar la importancia de la 
industria misma, dando un escaso rendimiento”. Tot seguit acusava persones 
concretes de comportaments poc lleials, fossin catalanistes o comunistes. Alhora, 
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denunciava que productes fabricats per Pirelli es venien al govern de la República 
a preus abusius: “Según antecedentes del personal encargado del asunto, se han de 
fabricar para el Gobierno de la República, un número considerable de toneladas 
de Cable R.F. proporcionando a la fàbrica por parte del Estado, la principal 
materia prima que es el cobre”. Finalment, el denunciant Leandro Pérez, fundador 
de la Casa del Pueblo de Teruel i militant del PSOE i carnet del PSUC, apuntava 
el nom d’alguns emboscats i criticava el funcionament de l’economat: “Tenemos 
para los empleados de la casa un Economato completamente incontrolado, pues 
hace mas de un año y medio que funciona aproximadamente y nadie sabe su 
estado económico (...) Esto obedece especialmente , a estar casi siempre regido por 
algun elemento de poca solvència y garantia (...)”.  
En relació a aquells anys convulsos també tenim la versió, novament, de l’enginyer 
Giuseppe Luraghi, que el 11 d’octubre de 1937 enviava una nota reservada a 
Palandri, Venosta i Albertini, directius del grup (ASIP. Doc 1967). Algunes dades 
corresponien a la reunió que l’enginyer de la societat Coppadoro havia mantingut a  
Bilbao amb un funcionari de  l’empresa alemanya AEG que havia sortit de 
Barcelona. La informació original havia estat transmesa al intermediari pels membres 
del Comité de Control obrer Barcelona Ramon Mateu Pedro i Guillem Garriga 
Ortoll. Segons Luraghi, el primer era cap de l’oficina de vendes de conductors i goma 
de  la Comercial Pirelli, i precisava que aquells senyors havien “pogut  influir per 
salvaguardar els interessos del Grup”. S’indicava, així mateix, que la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú havia treballat  regularment tot l’agost produint gran quantitat 
de màscares antigàs, “pare che il Governo di Valencia concedesse regolarmente le 
divise necessarie per l’importazione delle materie prime”. Per la seva part, la fàbrica 
de Manresa era tancada des de finals de juny per les dificultats en obtenir goma. 
També s’informava dels darrers  bombardeigs a les fàbriques de Barcelona o a 
l’estació de Port Bou, anotant que “la vida industrial de Catalunya és en plena 
decadència, registrant una reducció de prop del 30% del consum de l’energia 
elèctrica”, i denunciant que el control de bona part dels serveis era en mans de 
personal de  la FAI i la CNT. 
En un altre moment ja s’ha posat de manifest que els dirigents de Pirelli sempre 
havien estat considerats de tendències liberals. Certament, a mida que l’empresa 
assolia dimensions transnacionals, els hereus Pirelli derivaven cap a posicions més 
conservadores. Malgrat tot, durant l’etapa de Benito Mussolini i el període de la 
guerra espanyola, previ a la Segona Guerra Mundial, els Pirelli no amagaren les 
seves afinitats anglòfiles i aliadòfiles.  Així ho expressava al seu dietari,  no sense 
evident malestar, el propi Galeazzo Ciano, ministre d’afers estrangers italià i 
gendre del dictador. Això anotava Ciano al seu dietari en data 26 de novembre de 
1937: "El Duce ha sabido por una emisora británica que Pirelli habla mal de la 
autarquía. Por mi parte, ya le habia prevenido sobre el color de la política de Pirelli" 
(Ciano, 1951). El desencontre entre els dirigents  feixistes i la burgesia industrial 
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italiana l’havien dut a parlar de  “asquerosa y cobarde burguesia” l’octubre de 1938. 
Continuant amb els dietaris de Ciano, el 9 de febrer de 1938 anotava: "Pirelli, 
siempre anglófilo, está ansioso por llegar a un acuerdo. Se preocupa por la falta de 
oro en caso de guerra. Cuando le dije que Maquiavelo, entre el oro y el hierro elegia 
a éste último, me contestó: Hace falta tenerlo. Pirelli es un capitalista: teme la guerra y 
se preocupa tan sólo por sus intereses, incluyendo los que posee en Inglaterra". El 5 
de juliol insistia en comentaris semblants: "Pirelli, con su inocencia nada ingenua, 
vino a pedir dinero para el Instituto de Política Exterior (...) Me habló de la situación 
de Londres, que considera grave. Se las quiere dar de intransigente y hasta de 
germanófilo" (Ciano, 1951).  
No hem localitzat documentació original sobre quina era la posició de la gerència 
italiana davant la guerra d’Espanya. El 16 de setembre de 1937 el gendre de Benito 
Mussolini anotava:  “Almuerzo con Volpi, Cini y Pirelli (industriales italianos que 
ocupaban diversos altos cargos politicos). Notable preocupación en los ambientes 
industriales. Dicen que los stocks estan agotados y que una guerra podria alimentarse 
tan sólo por breve tiempo". El posicionament del dictador davant la burgesia no 
admetia ambigüitats, com ho expressava Ciano el 13 de novembre de 1937: 
“Interesante entrevista con el Duce, que hizo una violenta diatriba contra la 
burguesía (...) Acusa a las clases intelectuales y burguesas de cobardes, perezosas y 
amantes del Dolce far niente, y afirma que mientras viva, los mantendrá despiertos y de 
pie, aunque no quieran. Cuando acabe lo de España, inventaré otra cosa; pero el 
carácter de los italianos debe forjarse en el combate (...) A menudo la burguesía me 
da asco. Es la misma burguesia que ahora se está derritiendo de gozo por las 
inexistentes negociaciones con Londres” (Ciano, 1951).  
Els germans Piero i Alberto Pirelli, després de la mort del pare, donaven una nova 
orientació estratègica a l’organització de la companyia. El 1 de desembre de 1937 es 
creava la Pirelli Holding di Basilea sota la presidència d’Alberto Pirelli.  La Pirelli 
Holding assumia el rol que fins aleshores havia exercit la Compagnie Internationale 
Pirelli de Brussel·les, constituida el 1920. 
A l’apartat de les conseqüències militars de la guerra, més enllà de la carència de 
matèries i la contracció dels mercats, hi hauria els bombardeigs aeris que afectarien 
les fàbriques catalanes i, concretament, la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú. El 
fet que la illa de Mallorca es posicionés des del primer moment al costat del bàndol 
insurgent va facilitar que la illa es convertís en una mena de gran portaavions des 
d’on l’aviació feixista italiana, aliada de Franco, podia bombardejar el litoral català 
amb una gairebé total impunitat. Aparells Savoia de l’Aviació Legionària Italiana o 
els Heinkel de la Legió Còndor alemanya feien incursions freqüents a la costa 
catalana i, en conseqüència, sobre objectius militars de Vilanova i la Geltrú. La via 
del ferrocarril que travessava la ciutat  paral·lela a la costa es convertí en un veritable 
“eix dels bombardejos”, doncs al seu voltant s’hi aplegaven bona part de les 
infraestructures i instal·lacions considerades pel bàndol franquista com a objectius 
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militars: Pirelli, la fàbrica de gas, els tallers Tomàs, l’estació de ferrocarril i les 
instal·lacions ferroviàries annexes com els tallers de la companyia MZA o la fàbrica 
La Calibradora Mecánica.   
Algunes informacions imprecises apuntarien que inicialment la fàbrica Pirelli fou 
descartada com a objectiu per part de l’aviació italiana en tractar-se de interessos 
comuns. Més endavant aquest suposat vet desapareixeria en saber que funcionava 
com indústria de guerra. Alguns dels objectius militars eren definits per la potent 
xarxa d’espionatge creada al voltant del  Servicio de Información del Nordeste de 
España (SIFNE) amb Josep Bertrán i Musitu al capdavant, qui havia estat membre 
il·lustre del consell d’administració de Productos Pirelli i titular de diverses propietats 
a Vilanova i la Geltrú. El  4 de febrer de 1938 diversos hidroavions Heinkel-59 de la 
Legió Còndor amb base a Mallorca bombardejaren Vilanova causant destrosses a 
Pirelli per un valor de 400.000 pessetes i provocant la mort de la treballadora Amalia 
Albà Barceló de 21 anys, que en aquells moments plegava de la feina.   
L’endemà tornava a ser bombardejada i metrallada  la Pirelli i l’estació de 
ferrocarril. El 7 de febrer un nou atac de la Legió Còndor enfilava la fàbrica Pirelli 
en direcció de muntanya cap a mar deixant caure quatre bombes sobre la Pirelli. 
Segons Puig Rovira, no hi hagué víctimes, però els danys sobre els edificis foren 
considerables i es valoraren en més de dos milions de pessetes (Puig Rovira, 2005: 
253). Davant d’aquells atacs, veïns del barri de Baix a mar cridaven des de terrats 
i balcons: “–Aneu a tirar les bombes a cal Terzi !”, referint-se a la residència de 
tècnics i directius de la Pirelli de la rambla de la Pau.    
Tenint en compte que bona part de les àrees industrials del país havien quedat en 
zona lleial al govern electe de la República, les autoritats rebels intentaren 
reproduir part d’aquella capacitat industrial en zona franquista amb el suport dels 
dirigents fidels que havien fugit de l’Espanya republicana per marxar a l’estranger 
o retornar a l’Espanya ocupada pels colpistes. A conseqüència d’això, l’octubre de 
1938 s’aixecava una fàbrica de conductors elèctrics de Pirelli a Córdoba. Segons 
la revista  Vértice s’hi produïen “conductores vulcanizados, cables e hilos para 
teléfonos de campaña”. Igualment, la societat Productos Pirelli establí la seva seu 
oficial  a Sevilla on hi tenien una delegació comercial.  
Sense deixar Andalucía, anotem l’episodi que durant la guerra tingué com a 
protagonista la Pirelli i que ha estat objecte de l’estudi  La resistencia en Sevilla. Un 
intento de derrocar a Queipo de Concha Morón. L’autora detalla el pla impulsat per 
tretze homes que el 1937 pretenien fer caure el general Queipo de Llano, braç 
executor de Franco a Andalucía. El pla havia nascut a l’empresa Pirelli on 
treballaven tres dels vuit treballadors que el gener de 1938 serien afusellats a 
conseqüència del projecte fallit. Els tres treballadors pertanyents a UGT eren  
Miguel Toscano, Hernández Marín i Manuel Elena Valverde. 
El juny de 1938 la societat Comercial Pirelli, S.A. constava domiciliada al carrer 
Rodrigo Caro 8 de Sevilla. Segons el BOE de 20 de juny en una relació de 
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importadors del Ministerio de Industria y Comercio s’indicava que els productes 
importats per l’empresa eren: “goma, productos químicos, maquinaria, moldes de 
hierro y acero, trenza de acero, aros de alambre, talco, accesorios para automovil, 
cubiertas, cámaras de aire, artículos de goma,  mangueras, conductores eléctricos 
y maquinaria para su fabricación”. 
A títol d’anècdota, una de les persones que treballaria a la delegació comercial de 
Pirelli a Sevilla seria el futur editor Manuel Lara, fundador de l’editorial Planeta. 
En relació a la fàbrica Pirelli aixecada a Córdoba, convé precisar que aquesta fou 
una pràctica  comuna –i sovint amb pocs resultats– duta a terme per les autoritats 
franquistes durant la guerra, i també en els anys de postguerra. 
Un exemple semblant i ben estudiat per Jordi Nadal és el de l’empresa 
automobilística catalana La Hispano Suiza. Abans de la guerra el monarca Alfons 
XIII imposaria als dirigents de l’empresa  l’establiment d’una factoría a 
Guadalajara amb resultats nefastos. Posteriorment, i durant la guerra, la mateixa 
empresa es veié obligada a aixecar un petit establiment a Sevilla  “a requerimiento 
de las autoridades franquistas”, i que també tingué una curta trajectòria (Nadal, 
2020: 238). Aquestes males pràctiques i pitjors resultats, es repetiren després del 
conflicte bèl·lic impulsades pel inefable Instituto Nacional de Industria (INI) creat 
el 1941, controlat pels militars i dirigit per Suanzes, una reproducció del  Istituto 
per la Ricostruzione Industriale (IRI) nascut a Itàlia el 1933. 
El 1938 s’instal·laven uns menjadors pels treballadors de Pirelli a l’antiga Escola 
Montessori, a la cantonada de la rambla de la Pau i la rambla Ventosa. 
La guerra d’Espanya no oferí gaires exemples del que es coneix com a pràctica de la 
“terra cremada”. L’autodestrucció de infraestructures, fàbriques o de instal·lacions 
diverses, civils i militars, no fou una pràctica habitual, més enllà de la voladura de 
ponts i altres elements comunicatius estratègics amb voluntat d’alentir l’avanç de les 
tropes enemigues. Una de les excepcions més notables arreu del país fou la voladura 
de la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú  el migdia del 21 de gener de 1939, just 
poques hores abans de l’entrada la ciutat de les tropes franquistes. Fou una sorpresa 
per  a tothom.  
El 1958 Josep Maria Freixa deixava escrit al “Bosquejo histórico de la industria y de 
la enseñanza técnica local” publicat al Boletín Informativo del VI Curso Politécnico que 
organitzava l’Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú que: “la contienda civil no 
perjudicó en general a la indústria”. I dit això afegia: “Hay la dolorosa excepción 
de la voladura de una de sus principales factorias, cuyo vandalismo fructificó más 
el empeño de sus fundadores, que la construyeron y la ampliaron tres veces más”. 
No hi havia cap raó que en termes racionals o estratègics expliqués el perquè 
d’aquella decisió que comprometia seriosament el futur de moltes famílies de la 
ciutat. No es tractava d’una indústria de guerra d’alt valor estratègic i el resultat 
final del conflicte –ens trobem a finals de gener de 1939– ja no oferia dubtes per a 
pràcticament ningú. Només podia interpretar-se en termes d’escarment per 
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tractar-se d’interessos italians, un país que no únicament es va posicionar al costat 
de l’exèrcit colpista, sinó que participaria activament en els bombardeigs de la 
rereguarda  i era responsable directa de la pèrdua de moltes vides humanes.  El 
que succeí amb la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú no va passar amb la fàbrica 
Pirelli de Manresa, ni amb altes empreses italianes, tot i que després de la guerra 
els dirigents van voler justificar que l’atemptat es fonamentava en l’odi a Itàlia i el 
feixisme. Els interrogant del perquè d’aquella decisió absurda queden oberts. 
El cronista del Villanueva y Geltrú ho expressava en aquests termes el 6 de setembre 
de 1952: “El 21 de enero de 1939, unos hombres que no eran villanoveses, 
imbuidos por un afan de destrucción y de odio a España, volaron por completo las 
instalaciones de Pirelli en Villanueva, sembrando la ruina y la desolación en 
muchos hogares”. D’aquell episodi dramàtic en parlaven també els informes de 
l’italià Giuseppe Luraghi (1905-1991), quan essent secretari del consell 
d’administració de l’empresa La Nacional Pirelli  fou  comissionat de la 
multinacional per fer supervisió de tot allò que passava a Catalunya i, 
especialment, de la situació de les propietats i els treballadors italians durant la 
guerra d’Espanya.  Respecte l’esmentada autodestrucció del 21 de gener de 1939 
s’hi deia, en italià a l’original: “la destrucció, minuciosament preparada durant prop 
de 24 hores d’una companyia de dinamiters enviada expressament per la sots-
secretaria de Guerra amb comandament d’un capità de l’exèrcit roig i sota el guiatge 
d’un especialista alemany exiliat, es van fer explosions que van durar dues hores, 
després l’obra es va completar amb l’incendi.(...)” (ASIP). 
La memòria justificativa redactada per l’empresa l’abril de 1940 per acollir-se als 
beneficis de la llei de 16 de març de 1939 sobre bestretes per a la reparació dels danys 
també en donava detalls: “El 16 de enero de 1939, se presentó en la fábrica un sujeto 
portador de una credencial de la Subsecretaria roja de armamentos, que le 
autorizaba a evacuar y destruir aquella (...)”.  L’evacuació de les matèries primeres i 
manufactures emmagatzemades durà fins la tarda del 20: “Ese día, llegó una brigada 
de dinamiteros (...) que se apresuraron a colocar explosivos en todos los puntos vitales 
de la industria (...) haciendo alarde de un lujo de detalles que rebelaban una dirección 
técnica. Hacia las 12,30 horas del dia 21, se produjeron las  primeras explosiones, 
sucediéndose durante unas dos horas. A las voladuras siguieron los incendios”. 
Per la seva part, Carlo Bellavite exposava  que durant la guerra les fàbriques havien 
patit poc perquè eren a la rereguarda i perquè subministraven material de guerra 
pels republicans. I respecte de la voladura: “(...) només al final, i amb l’oposició dels 
operaris, que malgrat tenir simpaties pels republicans trobaven absurda la 
destrucció (...)” (Bellavite, 2015: 82). 
L’ocupació militar de Vilanova i la Geltrú el vespre del 21 de gener de 1939 posava 
el punt final de la guerra a la ciutat. Començava un període de repressió i 
reconstrucció. Res seria fàcil. El món era a les portes de la Segona Guerra Mundial, 
la possible participació d’Espanya encara era incerta, els professionals més solvents 
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afins al govern legítim de la República havien desaparegut: caiguts al front, 
empresonats, executats o exiliats. Els militars feixistes eren amos i senyors de la 
nova realitat. 
L’endemà mateix de l’ocupació les autoritats militars nomenaven Santiago Diaz 
Moyano com a primer gestor municipal, un militar retirat amb família arrelada a 
Vilanova i que havia perdut dos fills durant el conflicte. 
En aquella precarietat de mitjans econòmics i humans calia començar a construir 
un futur ple de pors i incerteses. La  Pirelli de Vilanova i la Geltrú s’enfrontava a 
una fàbrica pràcticament destruïda, els directrius italians repatriats al seu país, una 
nova fàbrica construïda a Córdoba durant la guerra i una primera valoració d’un 
cost de trenta milions de pessetes per aixecar altra vegada l’activitat. Aviat 
començarien les gestions que implicarien autoritats civils i militars d’Espanya i 
Itàlia.  
El 6 de febrer, poc més de dues setmanes després de  la destrucció de la fàbrica, 
Pirelli elaborava un informe d’avaluació de danys: “Notas sobre el estado en que 
se hallan los edificios , la maquinaria e instalaciones en general de la fabrica 
Productos Pirelli, S.A.  de Villanueva y Geltrú, después de las voladures, 
destrucciones e incendios realizados por los marxistas el dia 21 de enero de 1939, 
antes de la llegada del Glorioso Ejercito Nacional”. Es precisava que  “tan 
tremendo acto criminal ha sido premeditado, estudiado y realizado en los más 
mínimos detalles, bajo la guia de persones conocedoras y expertas del 
funcionamiento de nuestras Fábricas”, o bé,  “el desastre, que las hordas marxistas 
han procurado a las Fábricas de Villanueva y a esta población, no hubiera podido 
ser de mayor envergadura”. S’indicava que únicament algunes màquines s’havien 
salvat en no haver-se encès la metxa.  
L’informe preliminar concloïa: ¡¡ Las Fabricas Pirelli pueden considerarse 
destruïdas !!. 
El document repassava l’estat de les diverses seccions de la fàbrica de la rambla de 
la Pau 50:  edifici de Porteria, magatzem d’entrada, oficina de instal·lacions i arxiu, 
edifici de Direcció i costos de conductors, antic shed, instal·lacions d’esmaltat, 
cordatrius telefònics, màquina i edifici pel cilindratge del cotó, edifici de cables R i 
Laboratori elèctric, edifici central de bombes d’aigua i compressors d’aire. En la 
mateixa línia s’enumeraven els diferents equips productius i de serveis: teixits 
engomats, central de bomba i compressors, cavallets de reparació de coure, 
màquina talladora de paper i confecció de replens, cordatrius, tapings, closings, 
tractament i aplicació de plom, calderes de impregnació, premses de plom 
Champigneul, mescladors, armatrius ... També el taller mecànic, instal·lació de 
gas pobre, central tèrmica i elèctrica, Bambury, edifici de ciment armat del 
departament de  Goma on hi havia la vulcanitzadora contínua Berstorff, una 
calàndria Troester i una calàndria Shaw. Finalment, la sala de paviments, secció 
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calçat, edifici Làtex, edifici de conductors vulcanitzats i conductors tèxtils, a més 
de l’Economat, instal·lació de recuperació d’aigua, etc. 
Els edificis que no havien estat volats ni incendiats per trobar-se fora del recinte de 
fàbrica eren els següents: magatzem Ciurana al carrer Llibertat 147, Magatzem 
Font (Musolas) al carrer del Gas 7 i 9 (llogat), magatzem Bernadó a la carretera de 
Sitges (de lloguer), edifici de ex-productes químics i farmacèutics a la Rasa d’en 
Miquelet 2 (de lloguer) per fabricació de les màscares, edifici de la fàbrica Escoda 
a Sant Roc 32 (de lloguer) per sabatilles; edifici de la rambla Pirelli 2 i 4 amb 
magatzem de inflamables, laboratori de màscares i Casa de Labor; Casa 
Residència; Casa d’empleats a la rambla de la Pau 84, cuina a rambla de la Pau 1-
5 que pertanyia a la Caixa de Pensions on hi havia la cuina de l’empresa amb una 
cuina amb termosifó de 5 fogons amb calderes i útils per servir prop de 800 racions. 
Al document s’annexava un àlbum de 45 fotografies i un plànol. Anava signat per 
l’enginyer Carlo Terzi en qualitat de director tècnic de Productos Pirelli, S.A. 
Signaven com a testimonis presencials amb data 6 de febrer de 1939: el 
Comandant Militar tinent coronel Julio Iñigo Bravo, Pau Alegre Pi cap de la FET 
i de las JONS, l’alcalde Santiago Díaz Moyano, el secretari de l’Ajuntament Fèlix 
Ballester Vendrell, l’arquitecte municipal Josep Mª Miró Guibernau i altres 
persones significades com el pagès Joan Albà Vidal, el director de l’Institut de segon 
ensenyament Josep Maria Casas Homs, el farmacèutic Alfred Benavent, el metge 
Manuel Echevarria, l’advocat Antonio Ferrer Pi, l’enginyer Manuel Tomàs 
Pascual, l’industrial Serafí Gimenez, o obrers com Josep Poch Urpí, Agustí 
Sagarra, Antoni Cruzat i altres. 
A partir d’aquell moment la ciutat, amb l’Ajuntament al capdavant, s’abocaria en 
donar tota mena de facilitats per aconseguir la reconstrucció d’una fàbrica que fins 
llavors havia donat feina a 1.200 treballadors. La comissió de govern de 13 de 
febrer de 1939 prenia la decisió de impulsar la recollida de signatures d’adhesió a 
la continuïtat de la societat italiana. El 13 de març la mateixa comissió convocava 
la ciutadania a una manifestació popular a favor de l’empresa i, finalment, el 12 de 
maig la corporació municipal elaborava un pressupost extraordinari de 500.000 
pessetes per a la compra de terrenys que després serien cedits a Pirelli per una 
reconstrucció ampliada. Pirelli renunciaria inicialment al seu pla d’expansió en 
benefici  d´una adaptació més flexible a les condicions productives de la immediata 
postguerra (Canales, 1993: 91). El 17 de març, doncs, es publicava el manifest-
crida per sumar adhesions a la manifestació a favor de Pirelli que tindria lloc 
l’endemà dissabte 18 de març de 1939 III Año Triunfal, amb els omnipresents 
afegitons de “Saludo a Franco” i “¡Arriba España!”:  
 

Los sentimientos y las iniciativas que han venido insinuándose aisladamente en 
distintos sectores de la opinión villanovesa, han convergido y cristalizado en el deseo 
unánime de exteriorizarse, por medio de un acto público, en que todos y cada uno 
puedan mostrar su más definitiva reprobación y protesta por la última prueba dada 
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en nuestra villa, por el vandalismo rojo, de la refinada crueldad con que las hordas 
marxistas marcan la huella de sus pasos. Villanueva siente, a la par que el dolor, el 
oprobio y la vergüenza de que en su propio solar se haya cometido el incalificable 
crimen de destruir la FABRICA PIRELLI, cuyos triumfos Industriales han sido, 
durante muchos años, galardón de nuestro pueblo (...) Sentimos con entera 
sinceridad el imperativo de poder demostrar nuestra simpatia y nuestra adhesión a 
la CASA PIRELLI como leve compensación a los beneficios que nos ha 
otorgado(...) 
 

En relació a la manifestació de l’endemà, deia la convocatòria:  “no habrá, sin 
duda, familia alguna que deje de adornar sus balcones para expresar la satisfacción 
que siente al ver interpretados sus deseos; que no habrá comercio ni industria 
villanovesa que en una y otra forma no preste su concurso a tan  magno acto para 
contribuir a su mayor esplendor y a que sea expresión unánime de la dignidad, la 
honradez y la gratitud de un pueblo. VILLANOVESES: todos a manifestarse, tal 
como sois, el sábado, a las cuatro de la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento”. 
Aprofitant el clima d’eufòria, el mateix 18 de març es feia públic el manifest 
d’adhesió d’una part de la ciutadania dirigit a la direcció de Pirelli: 
 

Los abajo suscritos, comerciantes e industriales de Villanueva y Geltrú, sin 
distinción de clase alguna y unidos por su amor  a la justicia y el bienestar moral y 
material de nuestra Villa, acuden ante la Dirección de Fabrica Pirelli al objeto de 
hacer oir su voz, unida a la de todo el pueblo de Villanueva y Geltrú, para protestar 
energicamente contra el vandálico acto de destrucción consumado en los edificios 
que la expresada fábrica posee en nuestra población. Durante muchos años ha 
estado condensada en la Fabrica Pirelli la prosperidad económica de Villanueva; 
durante largo tiempo ha sido dicha fábrica sosten de miles de Villanoveses; durante 
todo el tiempo de su existencia ha dado dicha fábrica prueba constante de su amor 
a nuestra Villa, extendiendo su industria y llevando el nombre de nuestra población 
a los mas lejanos mercados. Pero todo ello no fué suficiente para eximirla del 
sacrificio a que le condenaron los que, diciendose defensores del pueblo, no han 
tenido ningun reparo en sacrificarlo a su odio y a su furor criminales. 
Todas las construcciones y utillaje que eran nuestro orgullo y nuestra riqueza y 
prosperidad han sido convertidos en unos minutos en un infernal panorama 
dantesco. Y los hogares villanoveses viven en la miseria que les ha ocasionado tan 
insana barbarie (...) Por ello, nuestra protesta como elementos economicos y por 
nuestra significación individual no puede faltar. Protestamos como hombres, como 
españoles y como villanoveses por un acto que atenta contra todas las norma de 
humanidad, de patriotismo y de conciencia cívica. Y queremos hacer resaltar que 
quienes han cometido bárbaro crimen no pueden, aun que lo fueran, llamarse 
villanoveses. Creemos, estamos seguros, que lo que dejamos dicho es el sentir de 
Villanueva entera, desde el niño hasta el anciano, desde el agricultor al propietario, 
y del comerciante y del industrial y del empresario. Todas las clases sociales, todas 
las categorías, todos los estamentos, gremios y profesiones vibran hoy al unisono de 
nuestra protesta. Por ello esperamos que esa Dirección, consciente de lo que Fabrica 
Pirelli S.A. ha representado y representa en nuestra vida, continuadora de su 
tradición de generosidades, orgullosa de su historia, querrá salir al paso de los que 
con su crimen han intentado divorciarla de Villanueva y Geltrú y provocar la ruina 
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de esta población arriando de ella definitivamente una bandera que jamas ha sido 
vencida. 
En el dia de hoy, cuando la incertidumbre de un porvenir pavoroso se cierne sobre 
muchos de nuestros hogares y sobre toda nuestra economia, los representantes de 
la industria y del comercio de Villanueva y Geltrú, 
SOLICITAMOS A LA DIRECCION DE FABRICA PIRELLI S.A. que admita 
nuestra sentida protesta y, haciendo nuevamente alarde de su generosidad y amor 
a nuestra Villa acuerde la reinstalación en ésta de todas las industrias comprendidas 
en los destruidos edificios. Viva Italia. Arriba España. 
 

El document anava signat a Vilanova i la Geltrú el 18 de març de 1939. La majoria 
dels sotasignats eren botiguers de la ciutat, tot i que també hi destacava algun petit 
industrial.  
El 6 de juliol del mateix any i des de Milà s’elaborava un Memorandum riassuntivo 
circa la distruzione dello stabilimento Pirelli di Villanueva y Geltru (Spagna) acompanyat de 
l’informe Pireli in Spagna. Distruzione dello stabilimento di Villanueva y Geltru (ASIP. Doc 
2072). Com tots els documents italians de l’època anava acompanyat de l’epígraf 
“XVII E.F.” (dissetè any de l’era feixista). Tot i no estaven signats, és molt probable 
que l’autoria dels textos pugui atribuir-se a Giuseppe Luraghi que, com hem vist, 
era la persona de Pirelli que havia estat comissionada per fer el seguiments dels 
esdeveniments durant el conflicte i intentar, en la mesura del possible, de 
salvaguardar els interessos de la societat milanesa. El guió de la memòria es 
fonamentava en els punts següents: a) Els danys a l’establiment i màquines es 
valoraven segons el pèrit en 18.000.000 de pessetes; b) La reconstrucció de la 
planta amb edificis i màquines noves es valorava en 30.000.000 ptes.; c) L’autoritat 
indicada per ocupar-se de la compensació de danys seria el Instituto de Credito 
para la Reconstrucción Nacional que formava part del Ministerio de la 
Gobernación dirigit per Serrano Suñer; d) El doctor Piero Pirelli havia tingut 
recentment la possibilitat d’entrevistar-se a propòsit d’aquells assumptes amb el 
sotssecretari del Ministeri d’Afers Estrangers espanyol Sr. Bárcenas; e) La 
destrucció de la planta de Vilanova havia estat sistemàtica i completa, convertint 
el cas  Pirelli en un fet particular d’acte premeditat, d’específica represàlia política 
d’odi a Itàlia i el Feixisme; f) Així, el problema presentava un doble aspecte: el 
finançament de la reconstrucció  mitjançant un préstec a llarg termini i a un interès 
favorable (el Grup espanyol de Pirelli no tenia capacitat per a fer-hi front), i la 
indemnització pels danys podria adoptar la forma d’un concurs pels interessos i 
l’amortització del préstec esmentat en el punt anterior. 
El text detallat sobre la destrucció de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú  començava 
recordant  que  l’activitat industrial de Pirelli a Espanya tenia gairebé 40 anys, i 
era el primer nucli establert per l’enginyer G.B. Pirelli el 1900, i s’havia 
desenvolupat fins arribar al Grup Espanyol de la industria Pirelli, de llarg, la més 
important manifestació industrial italiana a Espanya. Igualment, recordava el 
procés de col·lectivització i la  sortida dels dirigents italians durant la guerra. O 
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l’episodi dels  dirigents anarquistes i comunistes i el seu odi respecte a Itàlia, el 
Feixisme i la Casa Pirelli “assai più per il suo carattere italiano e Fascista che non 
per quello di propietaria capitalistica dell’Azienda”. És a dir, un odi derivat pels 
orígens italo-feixistes de l’empresa, més que per la seva significació capitalista. 
L’informe recollia que durant una assemblea de treballadors en plena guerra, un  
membre del Comitè havia avançat que si arribava el moment de retornar la fàbrica 
als seus legítims propietaris , primer caldria incendiar-la i destruir-la. I així fou: “La 
destrucció, detalladament preparada durant prop de 24 hores amb una companyia 
de minatori expressament enviada per la sotssecretari de la guerra a les ordres d’un 
capità de l’exèrcit roig i sota el guiatge d’un especialista alemany exiliat,  s’efectuà 
amb explosions que duraren dues hores, i posteriorment  l’obra vingué completada 
amb l’incendi”.  L’acció –recordava l’informe–  havia  deixat moltes famílies a la 
indigència. 
El text indicava que la Societat es plantejava la reconstrucció amb la  contribució 
de la part espanyola. El projecte comportaria una despesa de prop de trenta milions 
de pessetes: “sembla que el govern espanyol té perspectives de reconèixer i 
rescabalar dels danys derivats de la guerra”. 
Per tot plegat, es precisava que: “A la primera notícia de la destrucció, la Societat 
Pirelli ha volgut donar màxima prioritat en la direcció desitjada. El Dott. Piero Pirelli 
ha tingut l’honor d’haver estat rebut recentment a Burgos pel sotssecretari del 
Ministeri d’Afers Estrangers espanyol Sr. Bárcenas, al que ha suggerit que la 
destrucció de la fàbrica no havia tingut un caràcter fortuït en relació a les accions 
de guerra, sinó que havia estat  un acte premeditat de clara represàlia política per 
l’odi a Itàlia i el Feixisme, de la que l’Organització Pirelli havia estat assenyalada 
com a clar exponent”. 
Això suposaria una intervenció excepcional, sense que aquesta intervenció pogués 
constituir un precedent pel govern espanyol. D'altra banda -es deia, seria 
extremadament injust que els danys econòmics recaiguessin únicament sobre les 
espatlles de Pirelli. Aquesta no pot contribuir amb els seus propis mitjans a la 
reconstrucció de la planta. Aquesta ha de sol·licitar que se li proporcioni,  sigui 
mitjançant un préstec a llarg termini, els mitjans necessaris per a la reconstrucció 
esmentada, la qual arribarà necessàriament a costar molt més que la simple 
compensació dels danys corresponents a l’establiment i les màquines afectades o 
destruïdes, danys que foren valorats per un pèrit oficial en prop 18 milions de 
pessetes.  
S’indicava que l’ambaixador de Itàlia havia presentat un argument al Govern 
espanyol  que s’ha fet arribar al Ministeri d’Afers estrangers d’Espanya. Finalment, 
Productos Pirelli presentaria a la Comissió de la Reconstrucció  Industrial un 
informe i una sol·licitud d’intervenció.  De l’informe precedent es pot desprendre 
que la gerència i les autoritats diplomàtiques italianes pretenien que les autoritats 
franquistes es fessin càrrec de la totalitat o d’una bona part del cost de reconstrucció 
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de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú. L’argument principal, com hem vist, era 
demostrar que la destrucció no havia estat una acció fortuïta pròpia de la guerra, 
sinó una acció premeditada amb raons polítiques com era l’oposició frontal a Itàlia 
i el seu règim feixista. Allò convertia la destrucció de la fàbrica en una qüestió 
diplomàtica, una veritable qüestió d’Estat que hauria de forçar el suport i el 
posicionament del govern espanyol. Això ho ratificava el historiador Arnau 
Gonzàlez Vilalta  a partir d’un informe de 12 de juliol de 1939 localitzat a l’Archivio 
Storico Diplomatico del Ministerio degli Affari Esteri (ASMAE) a Roma. Una 
voluntat que hauria estat expressada directament pel propi Piero Pirelli en la visita 
realitzada a Espanya el mes de maig. Gonzàlez Vilalta no creu que els franquistes 
col·laboressin  “vista la desidia con la que intentaron ahorrarse el pago de los créditos 
y la ayuda italiana de la Guerra Civil” (Gonzàlez, 2009: 283). Bellavite també es 
mostrava contundent en relació al paper jugat pel govern espanyol a l’hora 
d’atorgar facilitats: “(...) tot i així, cal recordar que en els anys següents [1941] 
l’empresa va demanar diverses vegades al govern franquista de poder aprofitar 
subvencions per a la reconstrucció de la planta, però aquestes no es van concedir 
mai” (Bellavite, 2015: 82). Un extrem corroborat per Arnau Gonzàlez Vilalta, que 
anotava que després de la destrucció “las autoridades diplomaticas italianas 
presionaron a las franquistas para que colaboraran o simplemente pagaran la 
reconstrucción de la planta”. La sol·licitud la feia directament el primer mandatari 
de l’empresa Piero Pirelli –fill del fundador– , el maig de 1939 en l’esmentada visita 
a Espanya. Alhora, es demanava la intervenció de Galeazzo Ciano, ministre d’afers 
estrangers italià i gendre de Mussolini   (Gonzàlez, 2008: 283). El juliol de 1939  el 
controvertit comte Ciano  s’entrevistava amb representants de l’empresa italiana i 
del govern de Franco. El 10 de juliol arribava a Barcelona, on visitaria la Casa 
degli Italiani,  i l’endemà feia diverses visites a Cornellà, Sitges, Vilanova i la Geltrú 
i Tarragona.  
El dia 11 a la rambla de Vilanova i la Geltrú, Ciano i Serrano Súñer –amb accent 
a la ú per no semblar massa català–, ministre de Governació; foren rebuts per 
l’alcalde –aleshores encara comandante militar de la plaza– Santiago Díaz Moyano; el  
Cap local de la falange, Pau Alegre Pi;  el filofeixista Carlo Terzi, director de la 
planta vilanovina de Pirelli; Josep Bertran i Musitu, president del Consell 
d’Administració de Productos Pirelli. S.A. des de 1917, i pel director general de les 
fàbriques Pirelli del país Sr. Malfatti. El tema de conversa seria la reconstrucció de 
la Pirelli vilanovina (Gonzàlez, 2009: 287). 
Com hem vist abans, Piero Pirelli havia argumentat la destrucció  pel seu caràcter 
italià i feixista més que per la propietat capitalista de l’empresa.  Aleshores, un gran 
nombre de treballadors estaven sense feina i la  represa de l’activitat comportaria una 
despesa de prop de trenta milions de pessetes. No ens consta documentalment que 
en cap moment es valorés l’opció de deslocalitzar l’activitat industrial de la Pirelli de 
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Vilanova i la Geltrú a la nova planta de Córdoba aixecada en zona “nacional” el 
1938. 
Cal considerar, doncs,  que molt probablement la continuïtat de Pirelli a Vilanova i 
la Geltrú quedaria segellada en aquella visita de juliol gràcies, especialment, a les 
persones que pogueren convèncer Galeazzo Ciano, més que no pas al govern 
franquista, més refractari a donar facilitats. Probablement, Carlo Terzi tindria un 
paper decisiu, com importants devien ser les pressions d’altres persones com Malfatti, 
Bertran Musitu o Julian Mansilla, sense oblidar la visita que el maig havia fet el propi 
Piero Pirelli al Ministeri d’Afers estrangers. Segurament, la continuïtat de Pirelli a 
Vilanova i la Geltrú  fou un mèrit més col·lectiu  que no pas individual. Però no 
tothom ha vist amb bons ulls aquelles suposades servituds que la Pirelli italiana 
“imposaria” novament a la ciutat. L’escriptor Oriol Pi de Cabanyes es va referir a la 
visita de Ciano a Vilanova: “que alguns irònicament ja anomenaven Vil·la Pirelli. I 
va visitar la fàbrica, instal·lada amb capital piemontès [capital llombard, per ser 
precís] i tota mena de facilitats municipals l’any 1902 just al costat de la línia del 
ferrocarril recentment oberta amb gran esforç dels vilanovins (...) Ara , amb la visita 
del jerarca italià, es tractava de veure com, amb els acords oficials que calguessin, se’n 
facilitava la reconstrucció i la renovació total de la maquinària. Total que, en un 
moment en què a Vilanova depenien diàriament dels menjadors de l’Auxilio Social 
2.100 persones, la corporació municipal elaborà un pressupost extraordinari (...)” (Pi 
de Cabanyes, 2004). Certament, la ciutat hagué de pagar un preu per garantir la 
continuïtat de la companyia italiana, i les facilitats per part de l’Ajuntament es 
multiplicaren. 
En aquesta disjuntiva, i entenent el context de precarietat del moment, és 
comprensible de trobar opinions contrastades.  En qualsevol cas, la fàbrica va 
continuar a Vilanova i la Geltrú. En un exercici de història ficció podríem fer-nos 
algunes preguntes. Que hauria passat si en el seu moment Pirelli no s’hagués 
constituït jurídicament en societat espanyola?. Què hauria passat si Pirelli no hagués 
estat una empresa italiana, en aquell context d’entesa entre governs?. Com hauria 
assimilat la ciutat el més d’un miler de treballadors que haurien quedat desocupats?.  
Deixem els interrogants oberts. 
El 28 de juny de 1939 una ordre interna de la corporació milanesa signada per Piero 
Pirelli en qualitat d’administrador delegat, acordava la Creazione di un centro di 
collegamento e consulenza per le consorelle estere, un centre d’enllaç i consultoria per les filials 
estrangeres. I per a fer-ho possible, d’acord  a la Pirelli Holding, S.A. de Basilea i a la 
Compagnie Internationale Pirelli de Brussel·les,  l’Ufficio Estero i l’Ufizzio 
Partecipazioni Estere es fusionaren en un Centro di Collegamento e di Consulenza 
per le Consorelle Estere depenent de Dr. Franco Brambilla, vicedirector de la Pirelli 
Holding, S.A.   
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11. Pirelli, 1940-1949 
 
El març de 1940 la junta d’accionistes del grup donava compte de que s’havien 
recuperat les fàbriques espanyoles (ASIP. Doc 2097):  “la de Manresa que fabrica 
pneumàtics, i dues més petites que fabriquen cables i conductors elèctrics a 
Catalunya, ja han reprès el seu ritme de treball. La de Vilanova, com sabeu,  va 
quedar quasi arrasada per la barbàrie roja”. Les dues plantes menors de cables devien 
correspondre a la de Cornellà i  Torredembarra. Així mateix, a la memòria es recollia 
l’esperança de que aviat es pogués aixecar la fàbrica de Vilanova “amb l’ajut del 
govern espanyol”, i poder contribuir així  al renaixement de l’economia espanyola. 
Després de la destrucció de la fàbrica vilanovina l’empresa va poder recuperar 
algunes màquines que s’havien salvat. Aquestes màquines foren repartides 
provisionalment entre les fàbriques de la SACE de Torredembarra, la de pneumàtics 
de Manresa o la de Cornellà, tot esperant la reconstrucció de les instal·lacions 
malmeses. L’abril de 1940 Productos Pirelli, S.A. donava a conèixer la “Memoria 
justificativa del derecho que tiene la Sociedad española Productos Pirelli, S.A. de 
acogerse a los beneficios de la ley de 16 de marzo de 1939 sobre anticipos 
destinados a la reparación de los daños sufridos por la destrucción de su fabrica de 
Villanueva y Geltrú”. 
El document resulta important per dues raons, perquè recull les raons justificatives 
que haurien de permetre els recursos econòmics per reconstruir la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú, i perquè conté una gran quantitat de dades i informació que 
permet poder tenir una definició clara de com era la Pirelli vilanovina d’aquells 
temps, i disposar d’un traç precís de la seva evolució. 
A l’apartat d’antecedents s’anotava que Productos Pirelli, S.A. s’havia constituït el  
16 de desembre de 1917 mitjançant  escriptura davant el notari de Barcelona 
Antonio Par i Tusquets amb un capital de tres milions de pessetes, augmentat el 
20 de desembre de 1928 a cinc milions de pessetes a partir de 10.000 accions de 
valor nominal 500 pessetes. També s’haurien fet diverses emissions d’obligacions 
hipotecàries.  A l’escriptura fundacional hi constaven els consellers promotors 
Josep Bertran i Musitu de Barcelona,  Sebastià Gumà i Surís de Vilanova i la 
Geltrú, Guillermo Garcia-Parreño de Madrid, i Fabio Palandri Moretti de Milà. 
Aquella operació va suposar  “la incorporación jurídica a la economia nacional”, 
deixant enrere la  Pirelli & C. creada el 1902. 
Fins feia poc el consell d’administració havia estat presidit per Guillermo Garcia-
Parreño López, Ministro Togado de la Armada, “asesinado por los rojos”. Aquesta 
circumstància  i el decés  del conseller Gumà convertirien a Guillermo Azcoitia 
Muesca en el nou president, amb Angel Pelaz en qualitat de director general i 
Carlos García-Parreño Kaden com a secretari del consell en funcions. L’esforç  
econòmic realitzat per l’empresa venia avalat per les dades: el 1936 es disposava 
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de 29.000 m2 edificats sobre una superfície total de  66.200 m2. La fàbrica 
comptava amb un complet sistema de prevenció i extinció d’incendis, aigua 
industrial pròpia, gasògens de gas pobre, generadors de vapor, laboratoris i altres 
equipaments, que ocupaven una plantilla de 65 empleats i 1.209 obrers. La 
producció contemplava una gran diversitat d’articles de goma: cables i conductors 
de tot tipus per transport d’energia, tubs i mànegues, paviments de goma, estoretes, 
tapissos i estores del mateix material , teixits engomats, planxes de goma , articles 
sanitaris de totes classes, de vestir i per papereria i escriptori, articles tècnics 
diversos (endolls per gas, volanderes, etc.), goma esponjosa, sabateria, seients i 
coixins, crin engomat, productes emmotllats de totes classes, corretges, llantes per 
cotxes, llandes massisses i semi-pneumàtiques, caixes d’acumuladors, accessoris per 
a vehicles, cotó cilindrat blanc o de qualsevol color, etc. 
I s’afegia: “una de las pocas [industrias] capaces de surtir a la industria nacional de 
productos tales  como los conductores de energia eléctrica, las caretas antigás y los 
accesorios para vehículos, por no citar sino tres típicos ejemplos de producción 
imprescindible, que se ha importado contra divisas y que se aplican directamente 
a la Defensa Nacional y a objetivos económicos que el Gobierno del Caudillo ha 
definido como de interés nacional, por ejemplo la realización de la industria 
autónoma del automóvil”. 
Informava que en el període 1926-1935 havien fabricat el 60% del consum 
nacional de cables elèctrics i la totalitat del cable telefònic destinat a la Compañía 
Telefónica Nacional: “Merecen especial atención los cables para altísima tensión 
del tipo O.F. (aptos para tensiones hasta 220.000 V) acreditados en todo el mundo 
e indispensables en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que requieren 
transportes de energia en tensión superior a los 60.000 voltios, sólo pueden ser 
fabricados en España por PPSA, única Empresa que dispone de las necesarias 
licencias”. D’altra banda, la memòria detallava que la societat espanyola disposava 
de 36 patents registrades i 142 llicències, a més de diverses certificacions de 
productor nacional.  
El constant augment de la capacitat productiva “en benefici de l’economia 
espanyola” s’evidenciava en l’increment de personal, passant de 579 treballadors 
el 1917 (any de constitució de la societat) a  1.274 el 1935. 
Respecte  l’impacte de la balança comercial, el 80% de les matèries primeres 
consumides eren elaborades al país: “desde el punto de vista de la exportación, 
parece superfluo indicar el carácter eminentemente de primera necesidad que 
revisten sus productos; hoy que las defensas de nuestras reservas metálicas y la 
conquista de los mercados extranjeros, constituyen imperativos ineludibles de 
nuestra política económica, podría convertirse la fábrica de Villanueva y Geltrú en 
una apreciable fuente de divisas, practicando como practica el Estado una política 
de estímulo a la exportación”. Això només seria possible  assegurant a Pirelli les 
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mateixes avantatges aranzelàries   que gaudien indústries anàlogues en altres 
països. 
Com no podia ser d’altra manera, la memòria justificativa recollia que l’empresa 
“prestó su mas leal adhesión al Movimiento Nacional”: “Al llegar el 18 de julio de 
1936, Productos Pirelli, S.A. fiel a su historia y a la significación de sus directivos, 
observa una conducta que puede calificarse de ejemplar (...)  Los señores Marqués 
de Magaz y don José Quiñones de León, pueden atestiguar lo intenso del esfuerzo 
económico que en apoyo del mismo desarrolló la Empresa”. Amb aquesta voluntat 
l’empresa va domiciliar-se provisionalment a  Sevilla, acollint-se al Decret 220 de 
17 de febrer de 1937 sobre societats anònimes: “pide autorización reglamentaria 
para funcionar en la que fué Zona Nacional y no vacila en arriesgarse aún más, 
instalando una nueva planta industrial en ella”. Es sol·licitaria la instal·lació d’una 
fàbrica de conductors elèctrics a Córdoba que inicià la seva activitat  el maig de 
1938. Fins el 31 de desembre de 1939 la societat havia invertit a la fàbrica 
cordovesa un total de  839.582, 10 pessetes. 
La memòria s’endinsava en el detall i valoració de “los daños sufridos por P.P.S.A. 
como consecuencia de la actuación marxista y en venganza de su posición 
netamente nacional: la saña con que las hordas rojas se cebaron en el patrimonio 
de esta Empresa”. I es relatava que  “el 16 de enero de 1939, se presentó en la 
fabrica de Villanueva y Geltrú un sujeto portador de una credencial de la 
Subsecretaria roja de armamentos, que le autorizaba a evacuar y destruir aquella”. 
Varen organitzar-se brigades d’obrers militaritzades i es va treure en camions i 
vagons tot allò que fou possible. Per falta de temps les màquines no es van poder 
traslladar. El dia 20 una brigada de dinamiters seleccionava  màquines, 
transmissions, motors i obria rases als fonaments. A les 12:30 hores del dia 21 hi 
hagueren les primeres explosions que durarien dues hores. A les voladures va seguir 
l’incendi, “y a las 19 horas del mismo día entraban en Villanueva y Geltrú las 
avanzadas del Ejército Nacional, tarde ya, desgraciadamente, para evitar los 
daños”. 
Els danys a les construccions serien peritats per l’arquitecte  Josep Maria Miró 
Guibernau i valorats en  5.692.950 ptes. Paral·lelament, els danys a les màquines 
foren peritats  per Francesc Vives i valorats en 12.042.765 ptes. Així, la totalitat 
dels danys ocasionats s’enfilava fins els 17.735.715 ptes. 
A l’apartat de Consideracions, l’empresa justificava que P.P.S.A. es trobava inclosa  
dins la llei de bestretes de 16 de març de 1939, atès que reunia tots els requisits: 
adhesió provada al Glorioso Movimiento Nacional, , amb domiciliació a Sevilla i 
la instal·lació d’una fàbrica a Córdoba, i haver sofert danys a conseqüència de la 
guerra i de l’actuació marxista. 
La destrucció amb explosius per ordres del govern marxista obeeix a raons de 
venjança  per l’adhesió al Movimiento Nacional, “constituyendo sin duda , el caso 
de Productos Pirelli, S.A. una excepción dentro del conjunto de las depredaciones 
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análogas ocurridas entre 1936 y 1939, ya que éstas, en su mayoría, lo fueron por 
causa de guerra o sin que el origen del daño fuese, como lo es en el presente, el 
premeditado deseo de causar la ruina  de los accionistas y dirigentes de la Empresa 
Patriota, por la significación de sus ilustres fundadores”. I seguia l’argument:  
 

En efecto, la participación italiana existente en la Empresa, a poco de liberada la 
fábrica de Villanueva y Geltrú, por su interés y por conducto de los representantes 
de la Nación aliada, solicitaron una indemnización por los daños sufridos. La 
Administración la rehusó en junio de 1939 manifestando que la Sociedad Pirelli, 
establecida en España, ha de ser considerada a todos los efectos, como una Sociedad 
española, por radicar en territorio español y haber sido constituída con arreglo a las 
leyes españolas, con las obligaciones, derechos y privilegios (...) , y no puede, por lo 
tanto, valerse de un amparo extranjero para la tramitación de la reclamación 
indicada. 
 

El text s’endinsava  en deliberacions al voltant del dret internacional i la 
jurisprudència existent des de la Gran Guerra en relació a l’origen dels titulars dels 
bens i la nacionalitat dels països agressors. I seguidament es precisava:  
 

Si en el daño causado no participó ni directa ni indirectamente el país del 
perjudicado, la indemnización será reconocida o denegada según se convenga en 
los Tratados o Convenciones que celebren los respectivos Estados. Si el daño se 
causó a súbditos de país amigo, la condición y el auxilio le es acordado en los 
términos iguales que al nacional (...) ¿Será preciso demostrar que Italia ha sido 
nuestro aliado en una guerra, que pese a su carácter aparentemente civil puso frente 
a frente, no sólo dos ideologias, sino dos sistemas políticos?. ¿No está ya demostrado 
indirectamente, que por ser italianos algunos de los propietarios de Productos 
Pirelli, S.A.. se manifestó el rencor de nuestros enemigos en forma tan radical como 
desusada?. Estos hechos, aun sin salir del terreno estrictamente jurídico y aún 
dentro de la hipótesis arbitraria que representa suponer extranjera a Productos 
Pirelli, S.A. justificarían por sí solos, que a la citada Empresa se la incluyera de jure 
en la Ley de 16 de marzo de 1939. 
 

Després d’això, més enllà dels arguments jurídics,  s’apel·lava a les conseqüències 
econòmiques de la desaparició de la fàbrica i la crisi de treball, alertant que “el 
escaso utillaje nacional para la fabricación de artículos como los producidos por 
P.P.S.A. y la trascendencia que para nuestra Defensa Nacional y nuestra economia 
tienen, no permiten prescindir de tan importante planta”. Es posava com a 
exemple les màscares antigàs, els cables o accessoris per a vehicles: “(...) La falta de 
auxilio representaría de momento un paro en la industria que sólo la importación 
podría cubrir; más tarde, la creación de una industria sin experiencias y en ambos 
casos un daño para la autarquía de la industria que le es indispensable a la Nación”. 
L’argument cridava l’atenció sobre la singularitat del que havia passat a la fàbrica 
de Vilanova i la Geltrú: “Lo excepcional de este caso, elimina todo temor en cuanto 
se refiere a crear precedentes o a provocar movimientos inflacionistas; el caso de 
Villanueva y Geltrú es verosímilmente el único en que por consecuencia directa de 
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la actuación marxista se producen los daños, el único también en que se fabrican 
series tan variadas como interesantes de productos necesarios para nustra Defensa. 
La fiscalización nacional a que está sometido, y la nacionalidad de la colaboración 
extranjera existente, reducen la posibilidad de otra reclamación semejante. El caso 
de Productos Pirelli no tiene equivalencia”. 
I com a  resum dels arguments exposats: a) que Productos Pirelli, S.A. (P.P.S.A.) 
era una societat espanyola per estar constituïda i domiciliada a Espanya i d’acord 
a la seva legislació; b) que PPSA era una indústria nacional que havia aprovisionat 
necessitats de guerra, de la defensa i del consum, en alguns casos arribant al 90% 
de les necessitats totals. La pèrdua d’aquesta  indústria convertiria el país en 
tributari de l’estranger, c) que PPSA destinava part important dels beneficis a 
incrementar la capacitat productiva i a donar feina; d) que PPSA “sin pèrdida de 
tiempo, con fe y entusiasmo”es va adherir ràpidament al Movimiento Nacional 
reconstituint la seva personalitat jurídica a l’Espanya alliberada i creant una nova 
fàbrica a Córdoba; e) que pels seus antecedents “despertó el encono de los 
enemigos que se apoderaron de todos sus bienes y pertenencias”,  i que aquests, en  
veure’s derrotats, “por orden oficial, científica y técnicamente, volaron los 
inmuebles y máquinas de Villanueva y Geltrú, orgullo de la Nación” causant danys 
superiors als 17.600.000 ptes; f) que PPSA estaria singular i especialment inclosa 
dins els preceptes que recollia la Llei de 16 març 1939 i, per tant, amb dret per 
obtenir els seus corresponents beneficis i auxilis. 
Tant o més interessant que la Memòria Justificativa detallada fins ara, ho eren els 
cinc Annexos que la seguien, amb moltes dades i informació que ens acosten a la 
realitat de la Pirelli del període 1936-1939. 
L’annex 1 recollia el  “Extracto de la escritura de constitución de PPSA y de los 
estatutos sociales por los que se rige”. Aquesta informació ja ha estat detallada en 
el capítol corresponent a la constitució de Productos Pirelli, S.A. el 16 de desembre 
de 1917. El 1936 el consell d’administració de la societat estava format per Josep 
Bertran i Musitu, advocat domiciliat a Barcelona; Sebastià Gumà y Suris, del 
comerç, domiciliat a Vilanova, Sant Antoni 6; Fabio Palandri y Moretti, natural 
de Pistoia i resident a Milà; i Guilermo Garcia-Parreño y López, teniente auditor 
de la Armada, domiciliat a Madrid. 
L’annex 2 feia esment de la “Relación para la obtención del certificado de 
productor nacional”. En aquest punt es feien extensives algunes de les dades de la 
companyia indicades en el punt anterior. Que després de constituïda el 1917 
s’havien fet diverses modificacions dels estatuts en dates: 30 de desembre de 1924,  
30 de novembre de 1928, 4 de setembre de 1929 i  11 de novembre de 1930. 
Precisava que la fàbrica estava “situada en la villa de Villanueva y Geltrú, provincia 
de Barcelona, cerca de la línea del ferrocarril de la Compañia Madrid, Zaragoza 
y Alicante, que une Barcelona con Madrid-Valencia”. El 1935 ocupava una 
superfície de  55.300 m2, dels quals 29.000 m2 eren edificats. En el moment del 
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naixement de la fàbrica el 1902 la superfície total era de 15.000 m2, 10.000 m2 dels 
quals eren edificats,  ocupant un centenar d’obrers i 25 motors elèctrics. Igualment, 
quan la constitució de la societat el 1917 la superfície era de 40.000 m2, dels quals 
15.000 m2 eren edificats. El 1935 tots els productes  eren comercialitzats a través 
de la  societat Comercial Pirelli, S.A. I s’afegia: “La fábrica de Villanueva y Geltrú 
está dotada de cuantos medios son precisos, no sólo para el buen rendimiento 
industrial, sino también para la seguridad de sus obreros y del vecindario que 
circunda la fábrica”. Es feia especial esment del sistema contra incendis, del 
magatzem d’inflamables i combustibles, dels dos gasògens de gas pobre que podien 
produir 500 m3 per hora, o de la xarxa de carrils de via estreta pel transport amb 
vagonetes de matèries primeres i altres materials. 
En relació als processos de fabricació: “Se produce en la actualidad en esta fábrica 
cables de todas clases y tipos, con aislamiento de esmalte, textil, goma y textil, papel 
y papel impregnado, con revestimiento de textil y textil y barnices, materiales 
metálicos, etc, y sigue todos los procedimientos más modernos de fabricación, a 
cuyo efecto dispone de las patentes de invención e introducción que protegen 
dichos procedimientos”. També accessoris pels conductors elèctrics, articles de 
cautxú de qualsevol tipus obtinguts “con mezclas a base de goma en panes o de 
goma líquida (látex), también a base de regenerados (...). Així mateix, destacava 
tallers i seccions diverses: oficines, magatzem de cotó, arxiu, magatzem d’entrada, 
porteria, infermeria, vivenda dels porters, magatzem de sortida, fabricació 
d’articles de goma i màscares antigàs, casa-residència d’empleats, fabricació de 
cables telefònics, estanyat i esmaltat de coure, generadors de vapor i central 
elèctrica, taller de modelatge, gasògens, foneria de bronze,  central d’incendis, 
tintoreria, cilindratge de cotó, assecador de cotó,  magatzem de paper, fabricació 
de teixits engomats, preparació mescles de goma, magatzem de calçat, laboratoris, 
secció de goma, mescles, paviments i fusteria, secció de gomanata, Látex, Hairlock i 
esponges, fabricació de mànegues, conductors tèxtils, conductors vulcanitzats, 
economat, parc d’inflamables i combustibles, i altres. 
A l’apartat de les comunicacions, es detallava que la fàbrica de Vilanova comptava 
amb la xarxa ferroviària de la Companyia M.Z.A. i les tres carreteres que unien la 
ciutat amb  Vilafranca del Penedès, Calafell i l’Arboç. 
En quan als productes fabricats es parlava de 1.000 tones de cables i cordes nues 
de coure, alumini i ferro i altres nivells; 3.900 t de fils i cables elèctrics aïllats (a 
l’annex III es diu 3.000 t); 3.850 t de cables per transport d’energia  baixa, mitja, 
alta i altíssima tensió; 200 t de cables telefònics i telegràfics;  3.500 km de tubs i 
mànegues; 25 t d’articles sanitaris i familiars (bosses, esponges, xeringues, guants, 
polvoritzadors, peres sanitàries, cànules d’ebonita ...); 60.000  caretes antigàs, 
antipols i accessoris; 1.200.000 parells de calçat de goma, goma i teixit o cuir; 55 t 
d’articles de làtex, 25 t de corretges, ; 100 t de cotó cilindrat blanc o tenyit, 50 t 
d’articles d’ebonita; ... 
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Seguia la relació de les principals matèries primeres utilitzades a la planta de 
Vilanova i la Geltrú. Del propi país es rebien: 1.000 t de plom, 350 t de fleix de 
ferro i filferro, 100 t de paper per cables, 2.000 t de coure, 3.284 t de carbó, 800 t 
de terres, 220 milions de metres de teixit de cotó, 80 t de filats de jute, cànem i lli 
... De la  importació de l’estranger destacaven: 900 t de cautxú, 225 t de terres, 5 t 
d’estany, entre altres materials. 
La llista dels principals proveïdors era extensa: plom de la Companyia Minera Los 
Guidos de Madrid; fleix de ferro i filferro de la Sociedad General de Electro 
Metalurgia de Barcelona i la Sociedad Anónima  Quijano de Santander; paper de 
la Central de Fabricantes de Papel de Barcelona; quitrans i betums de Vda. e Hijos 
de Pedro Nicolau de Badalona; filats  de jute, cànem i lli de  Vda. de Jaime Trías 
de Barcelona, Hilaturas Caralt de Barcelona i Industrial Linera de Barcelona; filats 
de cotó de Vives SA de Barcelona, Esteban Recolons de Barcelona i Edmundo 
Bebié de Barcelona; terres de Joan Hill de Vilafranca del Penedès i Josep Cusiné, 
també de Vilafranca; Cobre de Sociedad Española de Construcciones Electro 
Mecánicas de Córdoba; carbó de la Compañia General de Carbones de Barcelona, 
Romañosa y Cía de Barcelona, García & Cía de Barcelona o Hijos de J. Bonet de 
Tarragona ... Entre els proveïdors estrangers destacaven:  quitrans i betums de 
White Sea and Baltic Code de Londres; terres de English China Sales C.ª Ttd. de 
Londres; productes químics de Societá Italiana Pirelli de Milà; cautxú de Maclaine 
Watson e Co. Ltd. de Londres, d’ Eastern Rubber Agency de Londres o de Morris 
e Co. , també de la capital anglesa. 
A l’apartat de màquines s’enumeraven genèricament: mescladores per a goma, 
calandres per goma, trefiles per goma, telers per mànegues, màquines per la 
confecció de tubs, premses de vulcanització, trenes, màquines longitudinals per 
aïllament de conductors, cablejadores, faixadores, espiraladores, màquines Laping 
i Taping per a conductors, armadores, vernissadores, autoclaus per la 
vulcanització, premses per folrar en plom els conductors, esmaltadores, 
estanyadores... Entre els equips de proves elèctriques destacaven els 
transformadors monofàsics i trifàsics desde 6.000 a 300.000 V, poden arribar a 
400.000 V amb diverses combinacions d’equips per cables d’oli fluid (OF). Al 
marge quedaven la resta d’equips  del laboratori elèctric, del laboratori químic, del 
laboratori físic-químic, o del laboratori especial per a màscares antigàs amb filtres. 
El juliol de 1935 la fàbrica ocupava en el capítol de personal a 120 empleats i a 
1.122 obrers (545 homes i 577 dones): “Los sueldos de los empleados no son 
ninguno inferior a los mínimos establecidos para la dependencia mercantil y los 
operarios gozan de sueldos superiores a los correspondientes en la zona de 
Villanueva y Geltrú”. Es significava que els operaris no es classificaven per oficis, 
a excepció dels del taller de reparacions. 
Els 1.122 obrers de PPSA es classificaven en tres grups o seccions : Conductors 
(400), Goma  (550) i altres, com tallers, magatzems i auxiliars (172). La jorrnada 
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laboral era de vuit hores i es tenien en consideració la Llei d’Accidents del Treball, 
la del treball de dones i nens, la del Retiro Obrero, o la legislació en qüestió de 
Maternitat. 
L’annex 3 incorporava una certificació del  Ministerio de Agricultura, Industria i 
Comercio datat a   Madrid el 7 de gener de 1936, en el qual es repetia la llista de 
“productes nacionals” amb capacitat de producció màxima. L’ annex 4  recollia 
un “Resumen del valor de las construcciones y de la valoración de los daños 
ocasionados”. Es prenia en consideració la valoració de l’arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  Josep Mª. Miró i Guibernau datada a 17 de 
maig de 1939 “por los daños causados por el atentado perpetrado por las hordas 
marxistas a los edificios de la fabrica que P.P.S.A. posee en esa villa”. Es valorava 
edifici per edifici amb un valor total de 8.317.300 ptes. D’aquells es consideraven  
eren aprofitables 2.624.350 ptes. i, per tant, els danys finals s’establien en 5.692.950 
ptes. 
Entre els més afectats es tenien en compte el magatzem d’entrada i laboratori 
(200.000), l’edifici d’ex-telefònics –shed– (485.000), la central de fluids (170.000), 
l’edifici de cables energia (381.000), la central tèrmica i elèctrica (510.000), la 
xemeneia major (90.000), l’edifici central de goma (1.400.000), la secció de tubs de 
goma (152.000), edifici de mànegues (143.000), la secció de conductors vulcanitzats 
(965.000), o el departament de conductors tèxtils (696.500).  
L’annex 5, per la seva part,  tenia en compte la valoració efectuada per l’enginyer 
industrial Francisco Vives Pons a 12 de maig de 1939  “por los daños causados por 
el atentado perpetrado por las hordas marxistas en la maquinaria de la fabrica que 
PPSA posee en Villanueva y Geltrú”. 
El valor total dels elements era de 23.081.325 pessetes, considerant una valor de 
reparació de 12.042.765 pessetes. Els costos de reparació més elevats corresponien 
a Cables d’Energia (1.216.475),  les Instal·lacions, generadors de vapor, gasògens 
... (892.125), tallers mecànics i de fusteria (817.375), Instal·lació de goma 
(2.759.900), o conductors diversos i vulcanitzats (2.298.270). 
L’informe concloïa: “Es indudable que el coste de la reposición de la fábrica para 
dejarla en estado de funcionamiento, será superior al que resulta de los anteriores 
cálculos, por cuanto un recto criterio técnico aconsejará a los ingenieros que la lleven 
a cabo, la substitución por máquinas nuevas de aquellas averiadas en sus partes 
esenciales, y cuyo coste de reparación  se eleva a un tanto por ciento muy crecido. 
No obstante de estar de ello plenamente convencidos, como, a nuestro entender, su 
toma en consideración se aparta de los límites de esta valoración, no lo hemos tenido 
en cuenta al fijar el daño sufrido por cada elemento”.  
Alhora que Pirelli desplegava grans esforços i cercava aliances per poder reconstruir 
i ampliar la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, en paral·lel presentava al·legacions a la 
sol·licitud d’ampliació de l’activitat que havia presentat el fabricant de cables elèctrics  
Conductores Eléctricos Roqué, S.A.  
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En aquest sentit, el 8 de març de 1940 l’empresa manlleuenca presentava un informe 
d’al·legacions de nou pàgines on no s’estava de manifestar els greuges comparatius 
respecte a la multinacional italiana.  
L’informe anava signat per Josep Roqué Parladé en qualitat de gerent de 
Conductores Eléctricos Roqué, amb certificat de productor nacional  concedit per 
R.O. de 20 de març de 1930. Feia referència a “las diversas oposiciones 
presentadas” contra la seva instància de sol·licitud d’ampliació de la indústria 
segons anunci publicat per la Delegació de Indústria de Barcelona al B.O.E. del 
10 de febrer. Així, es feia constar que C.E. Roqué es dedicava a la fabricació de 
conductors aïllats des de 1921: “(...) Una firma netamente española que con harto 
sacrificio y tesón, ha logrado cimentar un nombre (...) Goza de las predilectas 
atencions del mercado nacional y de las reiteradas demandas del internacional, 
consecución nada fácil observando la acción absorbente y monopolitzadora de la 
competencia, concretada y refundida ésta en la razón social Pirelli S.A. única 
además de las firmas, y, además, extranjera, que ha presentado oposición a nuestra 
sol·licitud de ampliación”. 
L’ampliació de la fàbrica havia estat acordada en reunió del Consell 
d’Administració de 18 d’octubre de 1935, procés interromput “al sucederse en 
España el Glorioso Movimiento Nacional”. El propòsit era assegurar-se la 
subsistència, malgrat  el desig monopolitzador de Pirelli. I afegia: “Como premisa 
importante, cabe señalar, que si bien sentimos la más viva simpatía y 
agradecimiento hacia la nación hermana, que en momentos difíciles no vaciló en 
derramar la sangre de sus hijos en nuestro suelo en defensa de nuestra Cruzada, 
hemos observado siempre una actitud de honrada y patriótica rebeldía ante los 
procedimientos de una Empresa que, bajo el pabellón de aquel país, está 
establecida en España desde hace bastantes años”. 
La sol·licitud d’ampliació de Roqué havia rebut quatre oposicions: la de Pirelli, la 
de dues altres societats que, segons els manlleuencs, tot i que amb nom diferent 
“son asimismo Pirelli”, i també de la firma Klein que no es dedicava a la fabricació 
de cables. 
L’escrit d’oposició de Pirelli  feia referència a la poca importació de conductors per 
part de Roqué abans del Movimiento, demostrant que la producció de les seves 
fàbriques era suficient per cobrir les necessitats del mercat nacional. 
Seguia l’informe parlant d’una indústria elèctrica  sotmesa a la importació total 
“por desídia o extraños intereses de los regímenes pasados”, assegurant “que 
carecíamos casi por completo de una industria eléctrica nacional, gran 
consumidora de conductores”. 
Ara, amb l’autarquia les coses canviarien i caldria  incrementar la producció: “La 
ingente tarea de la reconstrucción nacional, y el desarrollo que como consecuencia 
de aquella política toma en España la industria en general, hacen que el consumo 
de conductores se eleve a cifras insospechadas”, destacant l’important  mercat de 
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les Illes Canàries i les possesions espanyoles a l’Àfrica. Des de Roqué retreien que, 
si com deia Pirelli, abans del Glorioso Movimiento Nacional  ja hi havia producció 
nacional suficient, “porqué razón Pirelli, S.A, que durante la cruzada aumentó sus 
posibilidades construyendo una nueva fàbrica en Córdoba, una vez terminada la 
guerra tuvo que pedir una ampliación de su industria en aquella ciudad andaluza. 
Ampliación que fué autoritzada por la Jefatura Nacional de Industria en 6 de julio 
de 1939. Año de la Victoria”. 
Així mateix, a l’informe es feia constar que “Conductores Eléctricos Roqué. S.A. 
efectuaria la ampliación con maquinaria totalmente construida en España, 
mientras que Pirelli S.A. importó la maquinaria, con evidente perjuicio de la 
industria y economia de nuestro país”. I es feien la següent pregunta: “¿porqué 
siendo nuestro país uno de los primeros productores de cobre de Europa, no 
exporta conductores en los cuales aquel metal es materia básica?”.  El responsable 
màxim del fabricant manlleuenc feia constar que moltes cases estrangeres havien 
demanat la seva representació en diversos països. Així, precisaven, Roqué hauria 
pogut vendre a l’estranger però  no podia fer-ho per falta de capacitat productiva. 
A la pregunta, perquè no exporta Espanya?: “Por falta de técnica?. No. Por 
insuficiència de mano de obra?. Tampoco. Por falta de laterias primes?. Mucho 
menos (...) Nuestro país, de momento, no es productor de caucho, però aspira a 
serlo ya que tiene para ello muchas posibilidades”. La conclusió de Roqué és que 
el país no exportava per falta de capacitat productiva: “Es evidente, que no ha 
habido interès por parte de la Compañía italiana, monopolitzadora de la 
fabricación de cables en España, en aumentar la producción  a fin de atender a la 
exportación, lo cual solamente se explica en que, si España exportara, disminuiria 
la exportación de la casa matriz de Italia o sus filiales de otros paises”. 
Es demanava suport i protecció a la industria nacional, a la qual “hasta ahora, sin 
faltarle iniciativa ni posibilidades, se veia desemparada del apoyo  oficial, mientras 
por otra parte se protegía a la industria extranjera”. 
Una de les altres oposicions a l’ampliació de Roqué havia estat presentada per  
Miquel S. Gatuellas y Ferrer en qualitat de gerent de la Sociedad Anónima de 
Conductores Eléctricos, efectivament, filial de Productos Pirelli.  
Davant la incapacitat recurrent d’atendre els consumidors Roqué acordà 
l’ampliació de la fàbrica el 1935: “aun pareciendo inadmisible y paradógico que 
las fábricas vendiesen más barato del precio de coste, tal anomalía existía, ya que 
éste era el sistema y la principal y contundente arma de que se valía Pirelli S.A., 
para conseguir el monopolio nacional de conductores eléctricos”. 
Roqué anotava que al mercat existien dos grups de conductors i cables elèctrics, 
els conductors corrents per a instal·lacions de llum, baixa tensió ...; i els especials i 
cables per instal·lacions subterrànies, submarines, baixa i alta tensió ... Aquests 
darrers i els cables i armats només eren fabricats per Pirelli i la seva filial Sociedad 
General de Cables: “teniendo Pirelli S.A. en sus manos toda la producción de 
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especiales y cables, produciendo además tipos corrientes, quedaban a su merced 
todos los demàs fabricantes que no estaban bajo su control o dominio, ya que 
vendiendo los tipos corrientes a bajo precio, entorpecía la acción de los demàs 
fabricantes, que sucesivamente fueron abandonando el negocio por ruina, 
mientras vendía los tipos especiales a precios tan elevados (...)”. 
L’argument del fabricant manlleuenc és que aquesta era la veritable causa  de la 
caiguda dels preus del mercat i no pas la sobreproducció. En aquest sentit criticava 
el “procedimiento absorbente y monopolizador” de la multinacional italiana, 
relacionant els diversos fabricants que havien desaparegut o  canviat de propietari. 
Es citaven Albo y Cia de Barcelona que havia passat a la Sociedad General de 
Cables de Cornellà, filial de Pirelli; la Vasco Catalana de Barcelona que havia 
desaparegut; Juan Cinca de Barcelona que havia passat  a Francesc Lacambra; 
Angel Ramirez de Linares que havia desaparegut i la màquina havia passat a 
Pirelli; i de manera idèntica a aquesta darrera firma calia asenyalar la Compañía 
de Cables de Algorta, Isola de Madrid, Abontilla Hnos. de Córdoba o E. Baulenas 
de Manlleu. La Sociedad General de Cables de Cornellà i la S.A. de Conductores 
Eléctricos de Torredembarra s’havien convertits en filials de Pirelli.   
Finalment, Roqué acabava  demanant el permís d’amplicació “del presente 
informe complementario, bajo el cual nos sentimos amparados como merecen 
nuestros esfuerzos y sacrificios de patriotas españoles que, considerando como 
interés supremo el de nuestra querida Patria, confian en la justícia y la fuerza de la 
razón que, gracias a Dios y a nuestro invicto Caudillo, guian hoy los pasos de la 
Nueva España”.  
Tanquem aquest capítol vinculat a la guerra i a les seves conseqüències. Per 
Vilanova i la Geltrú i per Pirelli s’obria una etapa completament nova. La 
reconstrucció de postguerra i la corresponent ampliació de la fàbrica va anar a 
càrrec de l’empresa Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA). En agraïment 
a l’encàrrec l’empresa constructora va bastir sense càrrec algunes de les parts més 
nobles de les instal·lacions  a l’àrea de la direcció. Destacaven el magnífic vestíbul 
d’entrada i l’escala de cargol que pujava als despatxos de direcció, i també una 
mena de sala de juntes del consell folrada de fusta noble i un sostre teginat del 
mateix material. Després de la guerra FOCSA mantindria durant molts anys una 
brigada d’obres dins la fàbrica que s’encarregava de tasques de manteniment i 
construccions diverses.  
El 1939 molts dels antics treballadors no tornarien al seu lloc de treball. Alguns 
moriren al front de guerra, altres foren víctimes dels bombardeigs i molts altres 
foren represaliats. Entre aquests una part foren executats per haver defensat el 
legítim govern republicà contra el cop militar. Altres s’exiliaren, foren desterrats o 
bé foren purgats per les seves idees. Tot seria diferent a partir d’aquell moment. 
Empreses com Pirelli gaudirien del suport i els favors del règim franquista. La tutela 
paternalista que havia existit abans de la guerra ara es multiplicaria per evitar que 
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la fàbrica es convertís en un focus d’oposició a la dictadura. En aquest aspecte es 
posarien en pràctica mecanismes de control i autocomplaença com fou l’Obra 
Educativa de Educación y Descanso dedicada a l’oci i el lleure dels treballadors. 
Esports, teatre, corals o viatges col·lectius, entretindrien els “productors”. Altres 
prestacions sòcio-laborals contribuirien a enfortir la relació. La teoria era molt 
senzilla: protecció a canvi de lleialtat. Educación y Descanso s’ocupava de 
l’entreteniment i, subsidiàriament, del control dels treballadors. El sistema 
s´assegurava la tutela i l´adequada orientació dels treballadors fora de l’horari laboral,  
allunyar-los de possibles temptacions contestatàries i activitats il·lícites. 
Una de les mostres més    d´adscripció al règim eren les “demostraciones sindicales” 
del primer de maig. A Pirelli les activitats es concentraven a les competicions 
esportives, cant coral o teatre. L´etapa de més dinamisme coincidí amb l’etapa de 
Carmelo Garcia Castejón com a delegat d´Educación y Descanso. El 1952 a Pirelli 
s´organitzaren els primers jocs florals de la ciutat, amb la singularitat  de permetre la 
participació de treballs literaris en català. 
A nivell global  Pirelli encara encetaria un nou període d’incertesa i dolor que 
acompanyaria els anys sagnants de la Segona Guerra Mundial entre 1939 i 1945, 
i en la qual la Itàlia feixista de Benito Mussolini en seria bel·ligerant al costat dels 
països de l’Eix encapçalats per l’Alemanya de Hitler. Ara li tocaria patir a la fàbrica 
de Bicocca de Milà els bombardejos com els que havien sacsejat  la fàbrica 
vilanovina. El 1940 Alberto Pirelli s’havia reunit amb Benito Mussolini per 
dissuadir-lo d’entrar a la guerra al costat d’Alemanya. Davant la impossibilitat 
d’evitar-ho, la gerència de Pirelli s’alinearia durant el conflicte al costat el dictador, 
malgrat les desconfiances mútues. En acabar la guerra el grup Pirelli quedaria 
temporalment sota control d’un comissariat aliat fins que el 1946 l’assemblea 
restituiria els germans Alberto i Piero Pirelli al davant de la companyia.  
Enmig de tot plegat, als primers anys de la dècada dels quaranta la Pirelli italiana 
creava  la primera instal·lació experimental per a la producció de goma sintètica, 
amb la col·laboració de Giulio Natta, futur premi Nobel. 
El 19 de desembre de 1941 es celebrava a Basilea l’assemblea general ordinària de 
la Pirelli Holding, S.A. on s’aprovaria l’informe del seu consell d’administració 
(ASIP. Doc 2130). A l’apartat corresponent a les fàbriques espanyoles es lamentaven 
de que el govern espanyol no havia donat  les facilitats esperades per ajudar a la 
reconstrucció de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú: “Les empreses del nostre grup a 
Espanya donen uns resultats que, en conjunt,  poden ser considerats, en les 
circumstàncies actuals, força favorables, tot i que ha calgut reduir l’activitat en 
determinades seccions per dificultats de diferent naturalesa. Malauradament, no vam 
poder obtenir del govern espanyol les facilitats i les competències  a les que creiem 
que teníem dret per a la reconstrucció de la fàbrica de Vilanova i la Geltrú, destruïda 
durant la guerra civil. Sense poder esperar més, aquesta reconstrucció es va realitzar 
a una escala reduïda”. Així, doncs, es confirmava la realitat de que el govern 
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franquista, finalment,  no va contribuir com s’esperava a la reconstrucció de la fàbrica 
vilanovina. L’apunt final de la memòria no semblava gaire realista, vist com anirien 
les coses: “Al tancar el nostre informe, renovem el desig de que després de l’actual 
guerra a Europa i el món sencer, puguem gaudir d’un llarg període de treball pacífic, 
justícia internacional i progrés econòmic i social”. 
En una memòria posterior de la mateixa Pirelli Holding (ASIP. Doc 2155) 
s’assegurava que els treballs de reconstrucció de la fàbrica vilanovina continuaven 
molt activament: “Els treballs de reconstrucció de la planta de Vilanova i la Geltrú, 
els inicis dels quals vàrem anunciar en el nostre darrer informe, han continuat molt 
activament”. 
El 1942 la Società Italiana Pirelli es convertiria en Pirelli SpA (Società per Azione) 
cotitzant a la Borsa de Milà. 
De l’actualitat i evolució de la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú en donava notícia 
l’article que sota el títol  “Las Sociedades del grupo español Pirelli” publicava la 
revista Vértice en els números  53 i 54 de febrer 1942 arran del 40è aniversari de 
Pirelli a la ciutat. Donava detalls de les societats espanyoles de la companyia 
italiana: Productos Pirelli, S.A. des de 1917; la Comercial Pirelli S.A. constituïda 
el 20 d’octubre de 1920 a Barcelona, amb l’exclusiva de la venda dels articles 
produïts per P..PS.A.;  la Nacional Pirelli, S.A. constituïda el 8 de març de 1924 a 
partir de La Nacional de Manresa,  “nacida de entusiasmos más deportivos que 
industriales”; i, finalment, la Compañía de Inversiones S.A.  constituïda el 5 
d’octubre de 1931 a Barcelona amb l’objecte de  donar suport financer a les altres 
tres empreses. Com no podia ser d’una altra manera, la revista enaltia el 
posicionament de l’empresa a favor de la causa franquista: “al estallar el Glorioso 
Movimiento Nacional, el Grupo entero, fiel a su historia y a la significación de sus 
dirigentes, le prestó su adhesión inmediata y entusiasta, no ignorando los peligros 
a que se exponía sus enomes intereses arraigados en zona roja. Además, puso a 
entera disposición del Caudillo cuanto poseía en recursos económicos, cuanto 
podía en experiencia de trabajo y cuanto valía en personal apto y abnegado”. 
Indicava que  “al ser incautadas por el Gobierno rojo, como por las turbas que le 
seguían” les fàbriques de Vilanova i Manresa, provisionalment s’establiren  les 
societats a Sevilla on hi tenien delegació comercial, fet que “les permitió 
suministrar al Ejército elementos de primera necesidad en la guerra moderna, 
como son: neumáticos, hilos y pequeños cables telefónicos y conductores 
eléctricos”. Per la durada de la guerra, “y para contribuir más eficazmente a la 
victoria de la Causa nacional”, Productos Pirelli instal·laria a Córdoba una fàbrica 
que iniciaria l’activitat  els primers mesos de 1938 “elaborando conductores 
vulcanizados, cables e hilos para telefonos de campaña”. Així, Pirelli fou a la 
vegada indústria de guerra per un i altre bàndol dins del mateix país.  I s’afegia: 
“Aunque generalmente estaban mal informados, llegó a noticia de los rojos tal 
forma de proceder, y la Casa Pirelli fue objeto de un odio activo (...) Los enemigos 
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de España, tanto más implacables cuanto más inminente veian su total derrota, se 
ensañaron con las fabricas de Villanueva y Geltrú en los últimos momentos de su 
nefasto dominio”. S’assegurava que el 16 de gener de 1939 es saquejaren els 
magatzems. Aleshores treballaven a la fàbrica 1.200 obrers. Després vindria la 
voladura amb dues hores d´explosions i foc: “metódicamente, bajo una dirección 
técnica bien informada, los dinamiteros se prepararon a aniquilar todos los 
instrumentos estables y fijos de producción, abriendo zanjas  en sus cimientos y 
colocando en ellas explosivos de alta potencia, de manera que los órganos vitales 
de máquinas, transmisiones, motores, transformadores eléctricos, fueron volados 
el 21 de enero de 1939, al mediodía –dia y hora inolvidables para los vilanoveses–
; y cuando a Poniente ya se oían, más que disparos de cañón y tableteo de 
ametralladora, los cantos victoriosos del Ejército que avanzaba a paso acelerado 
(...)”. El cronista feia notar que “con la mayor rapidez han brotado del suelo 
calcinado las nuevas estructuras, según planos elaborados  en la misma Casa y por 
sus técnicos, que han procurado recoger y adaptar los más recientes adelantos (...) 
Como casi todas las industrias nacionales, las del Grupo Pirelli se resienten de la 
caótica situación mundial; pero no regatean esfuerzos para suplir o sustituir las 
primeras materias, antes casi todas importadas, que son la base de su producción”. 
La situació de clima bèl·lic a bona part del món faria assajar les primeres pràctiques 
d’economia autàrquica, tal com faria durant molts anys l’Espanya de la postguerra. 
Al Boletín Oficial del Estado de 26 de gener de 1942 s’hi podia llegir –igual que en altres 
edicions de l’època–  comunicacions de la Delegación de Industria de Barcelona en 
relació la importació de maquinaria, especialment complicada en aquells 
moments: “Productos Pirelli, S.A. desea sustituir maquinaria que tenía instalada 
en su industria de fabricación de cables eléctricos con la siguiente, de procedencia 
extranjera: Cuatro trenzadoras Wardwell para recubrimiento de conductores 
eléctricos, de 24 husos cada una y un costo de 45.000 pesetas”. La raó de publicitar 
aquelles necessitats era aquesta: “Lo que se hace público para que tanto los 
constructores nacionales como los que por cualquier otra causa puedan suministrar 
dicha maquinaria o parte de ella, lo manifiesten dentro del plazo de diez días, en 
las Oficinas de esta Delegación de Industria, avenida del Generalísimo Franco 
407”.  
El desgavell de la guerra i la postguerra van afectar intensament el desenvolupament 
tecnològic i la qualitat dels productes elaborats. Mancaven recursos: humans, tècnics 
i matèries primeres. Un exemple de les precarietats de la postguerra el presentava 
Francesc Cabana  a l’estudi 37 anys de franquisme a Catalunya. Una visió econòmica, on es 
feia ressò d´un anunci de 1942 al Diario de Barcelona. La publicitat feia referència als 
pneumàtics Pirelli elaborats a Manresa i destinats a camions "de tipo circunstancial". 
La falta de goma natural de prou qualitat exigia un seguit de consells pels usuaris: no 
superar els 40 km/h de velocitat, carregar una quarta part menys del habitual i parar 
sovint per deixar refredar els pneumàtics. En aquestes condicions es feia difícil  fer 
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avançar una economia. Un altre factor recurrent a totes les indústries durant la 
postguerra foren les restriccions elèctriques imposades. Interrupcions periòdiques 
que alentien i perjudicaven el procés productiu. Pirelli disposava de grups 
electrògens d’emergència i d’una central tèrmica que consumia  entre 80 i 90 tones 
de carbó diàries. 
La reconstrucció i ampliació de la fàbrica Pirelli de Vilanova viuria alguns episodis 
singulars, com seria la construcció del característic pont que travessava la rambla 
de G.B. Pirelli i que enllaçava les dependències de l’empresa a un i altre costat del 
vial. Inicialment, la construcció del pont fou denegada el març de 1943 per part 
del consistori que presidia el falangista Eduardo Pascual Fábregas perquè anava 
contra les ordenances municipals.  Finalment, tal com esmentava Jordi Casas al 
Diari de Vilanova de 20 de novembre de 1992, l’empresa rebria l’autorització a canvi 
de donar facilitats econòmiques per allargar la rambla de la Pau – aleshores de José 
Antonio– fins el mar. Aquella construcció quedaria enllestida el 1944, el mateix 
any en que l’empresa sol·licitava a l’Ajuntament la cessió del sector meridional del 
carrer d'en Pau Soler i Morell –paral·lel a la via–, per a la construcció d'una branca 
de ferrocarril que enllaçaria la línia principal amb l’interior de la planta. 
L'escriptura s’atorgaria el març del 1947. Cal entendre que en aquella època una 
part important dels productes acabats s’expedien a través del ferrocarril. També 
per ferrocarril arribaven les principals matèries primeres. El fil de coure i el plom 
arribaven a l’estació i d’allà eren transportats en carros pels carrers Forn del Vidre, 
Llibertat i rambla de la Pau. L’entrada i sortida de mercaderies es trobava a la 
rambla de la Pau, just davant del carrer de l’Àncora. Altres materials com el negre-
fum es dipositaven en un magatzem extern  del carrer Immaculada, darrera 
l’església de Mar. El transport d’aquest i altres materials com el carbó deixaven els 
carrers completament bruts. El 1943 es completaria una instal·lació per a la 
fabricació del negre-fum.   
Com hem avançat, a nivell social anirien agafant força les activitats del Grupo Pirelli 
de Educación y Descanso, una forma de que els treballadors es poguessin socialitzar 
al marge de l’activitat pròpiament laboral. El  15 maig de 1943 l’elenc teatral de 
Pirelli interpretava al Teatre Apol·lo de la ciutat l’obra La venganza de Don Mendo sota 
la direcció artística d’Andreu Collell. Entre els actors –treballadors de l’empresa– 
destacaven:  Carme Millán, Clotilde Jorquera, Andreu Collell (en el paper de Don 
Mendo), Antoni Olivella, Montserrat Figueras, Alfons Foradada, Ana Maria Acero, 
Josep Cabanes, Antonia Subirana, Tomàs Escofet, Joan Canillas i molts altres. 
El juny del mateix any, l’oficina de Publicitat i Propaganda de Comercial Pirelli, S.A. 
editava l’opuscle que duia per títol “La investigación científica base del progreso y 
de la perfección técnica de los productos”. Es feia notar que després de la 
reconstrucció, Productos Pirelli havia pogut disposar, al marge de les instal·lacions 
industrials, de diverses  “organizaciones científicas que pueden calificarse como el 
cerebro de su industria”. En aquesta definició s’hi contemplaven el  laboratori 
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elèctric, el laboratori químic, el laboratori  físico-químic, el laboratori electro-físic 
i, finalment, el laboratori tecnològic. El laboratori elèctric permetia la realització 
d’assaigs fins els 500.000 volts. Alhora, el laboratori tecnològic estava dotat de 
modernes instal·lacions de raigs X, raigs ultraviolats o de  infrarojos, etc. El 
document es feia ressò de l’existència de cursets per enginyers, i una escola 
d’aprenents a la mateixa fàbrica i amb professorat d’aquesta. En aquells moments 
acollia seixanta alumnes en les especialitats de  muntadors electricistes, mecànics i 
fusters modelistes. Cadascuna de les modalitats constava de sis cursos d’un any.  
També es feien elogis de la biblioteca de l’empresa amb una gran quantitat de 
publicacions tècniques i científiques. Finalment, s’amplificaven algunes de les fites 
històriques de la fàbrica vilanovina. Quan el 1913, les línies de transport d’energia 
amb cables subterranis treballaven a tensions màximes de 6.000 volts, Pirelli va 
construir i instal·lar cables de 25.000 volts per la companyia elèctrica Riegos y 
Fuerzas del Ebro de Barcelona, i de 50.000 volts per Catalana de Gas y 
Electricidad de Barcelona, “tensión esta última jamás alcanzada hasta entonces en 
líneas subterráneas tanto españolas como extranjeras”. Aquells cables continuaven 
en servei després de trenta anys. També es feia referència al cable OF que permetia 
passar  de cop dels 66.000 volts als 220.000 volts.  
Com s’ha dit, els bombardeigs de la Segona Guerra Mundial provocarien danys 
importants en diverses fàbriques de la Pirelli. Òbviament, una de les que rebé més 
impacte fou la més gran de totes, la Bicocca de Milà. Especialment violents foren els 
bombardejos de l’agost de 1943 que afectaren greument  “i gli uffici della Sede 
storica e i contigui reparti della Brusada”. Incursions que continuaren l’any 
següent. Fins el maig de 1946 no es reprendria l’activitat amb una certa normalitat, 
i fins el 1950 no es recuperarien els indicadors productius de 1938 (Ida Russo, 
1999). 
Un dels molts perjudicis directes de la guerra pel grup italià fou la pèrdua del vaixell 
instal·lador de cables Città di Milano que el setembre de 1943 seria enfonsat a  
Savona, a la Ligúria. 
El 24 de febrer de 1944 el tècnic de Pirelli Ettore Sacchetto –aleshores ja signava 
com a Héctor– impartia la conferència  “Problemas creados por la guerra a la 
técnica y a la industria de los cables y conductores aislados”. La xerrada tècnica havia 
estat organitzada per la Asociación Electrotécnica Española (agrupación de 
Barcelona), i posteriorment seria publicada. Sacchetto era doctor en Química pura i 
doctor en Ciencias Matemàtiques, i exercia d’enginyer en cap del departament 
d’Electrotècnia de Productos Pirelli. Les seves espectaculars demostracions i 
exhibicions elèctriques amb els equips del laboratori d’alta tensió li atorgaren el títol 
de “el domador del rayo”. Ja de gran es casaria amb la vilanovina Elena Bernat, 
treballadora de l’empresa.  
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Un dels seus deixebles més avantatjats fou l’enginyer electricista Josep Maria 
Cucurella i Xicola (Vilanova i la Geltrú, 1899-1983). Cucurella publicaria alguns 
llibres tècnics relacionats amb la matèria com Los empalmes en cables eléctricos subterráneos 
i El campo eléctrico en los sistemas aislados. 
Parem atenció en aquests treballs, atesa la poca tendència que històricament han 
tinguts els  tècnics de les indústries locals a publicar obres tècniques relacionades amb 
la seva trajectòria professional. 
El 1943 Josep Maria Cucurella publicava Los empalmes en cables eléctricos subterráneos, 
editat per Talleres Gráficos J. Soler de Vilanova i la Geltrú. Era una obra de 
caràcter pràctic destinada als  tècnics de muntatge i reparació de cables de 
distribució subterrània. L’autor destacava la seva llarga experiència professional i 
indicava: “Nos daremos por satisfechos que este modesto trabajo pueda contribuir, 
aunque sea poco, al desarrollo y conservación de la distribución eléctrica 
subterrània”. Es tractava d’un llibre de format petit i de 258 pàgines. A la 
bibliografia feia constar un treball seu de 1926 titulat  Cables Eléctricos para el transporte 
de Energia. El 1955 Cucurella publicaria El Campo Eléctrico en los sistemes aislados 
publicat també per Talleres Gráficos J. Soler i formant part de les “Publicaciones 
técnicas de la Escuela de Péritos Industriales de Villanueva y Geltrú. 
Complementos de Electrostática”. Es feia constar que Cucurella era enginyer 
elèctric del I.P.G. de França i del I.C.S. d’EE.UU. El text anava dedicat “A mi 
maestro Ettore Sacchetto”. L’edició rústica es venia a 87 pessetes i l’enquadernada 
en tela a 105 pessetes. Al llarg de les 331 pàgines el text es complementava amb 
gran nombre de formules i  dibuixos. Al prefaci l’autor feia constar que el text 
aplegava les conferències complementàries donades a la càtedra de Electricitat i 
Magnetisme de l’Escola de Pèrits Industrials de Vilanova i la Geltrú relatives a 
l’aplicació de l’Electroestática als sistemes aïllats.  
Per tancar aquest parèntesi, cal dir que Cucurella no fou el primer vilanoví en 
publicar un llibre sobre els cables elèctrics.  
El 1922 Guillem Rovirosa i Albet (Vilanova i la Geltrú, 1897 – Madrid, 1964) 
publicava el text Fabricación de cables eléctricos editat a Barcelona per Calpe. Es 
tractava del volum 34 de la Biblioteca del Electricista Práctico publicada sota la 
direcció d’Esteve Terrades i Illa. Rovirosa, membre del Instituto de Electricidad y 
Mecánica Aplicadas de Barcelona, era deixeble de Terrades, enginyer, divulgador  
i científic que tingué un paper destacat durant la Mancomunitat de Catalunya.  
Guillem Rovirosa estudià a l’Escola Industrial de Barcelona i com a tècnic en 
electricitat es dedicà a la recerca tècnica. Aprofità una malaltia per escriure el llibre 
sobre cables elèctrics encarregat per Terrades, a partir de les investigacions fetes 
per Rovirosa a l’empresa Pirelli de Vilanova i la Geltrú, on va fer-hi pràctiques 
però no hi treballà mai.  
El llibre de Rovirosa sobre la fabricació de cables elèctrics no presenta cap pròleg, 
ni preàmbul, ni epíleg. No es fa cap referència a Pirelli ni es contextualitza el seu 
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treball. Únicament, a la breu bibliografia –amb textos editats a Anglaterra, 
Alemanya, Estats Units o França– cita el llibre d’E. Jona, tècnic de Pirelli, Cavi 
Telegrafici Sottomarini editat per Ulrico Hoepli a Milà el 1916.  
El llibre de Rovirosa és un volum de 136 pàgines que il·lustra molt bé els materials 
i els processos de fabricació dels cables elèctrics  només vint anys després de 
l’arribada de Pirelli a la ciutat. Probablement, es tracti del primer –o un dels 
primers– llibres escrits al país sobre aquesta matèria. 
Malgrat tot, Guillem Rovirosa seria conegut per altres facetes de la seva vida. El 
1932 inicià a París la seva conversió al catolicisme. Poc a poc es convertiria en 
propagandista catòlic i divulgador de l’apostolat obrer. La seva activitat 
evangelitzadora, fregant el fanatisme, el dugué a fundar el 1946 la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC). 
 
Però tornem al fil de la nostra història. El 1944 el Grupo Pirelli de Educación y 
Descanso editava per a totes les fàbriques de Catalunya la revista Horas Libres. 
Suposadament, aquell Guió –així es presentava– hauria nascut el mateix abril de 
1939 en acabar la guerra. Ho demostraria que l’exemplar consultat de desembre de 
1944 duu el número de sèrie 69 i el sisè any de publicació. No hem trobat altres 
exemplars que corroborin aquest extrem. El butlletí tenia dotze pàgines i recollia 
notícies de la Central Nacional Sindicalista (CNS), els resultats dels diferents 
campionats Pirelli on competien entre elles les diferents fàbriques del grup en 
modalitats com:  atletisme, ping-pong, escacs, o partits amistosos de pilotà a mà. 
També aplegava els omnipresents missatges i frases de Franco, articles morals i altres 
seccions dedicades a les dones:  “Escuelas del Hogar” o receptes de com fer el torró 
de massapà; i, finalment, algunes pàgines literàries, els resultats del  darrer concurs 
fotogràfic o els inevitables  passatemps.  
Un document signat el 11 d’abril de 1945 a Milà en que es repassava l”Attivita 
industriale gruppo Pirelli all’estero” (ASIP. Doc 2218) s’informava que el 1941 la 
societat havia decidit –en substitució de la vella fàbrica de Cornellà–, la construcció 
d’un gran establiment per a la producció de conductors i cables a  Aranjuez, ciutat 
veïna de Madrid, “en el quals estan interessats alguns grups espanyols”. Es precisava  
que l’organització espanyola disposava a més de le empreses industrials de dues 
societats comercials-financeres per a la venda de productes i aprovisionaments. Així 
mateix, es recordava que el grup espanyol Pirelli posseïa una forta participació a la 
principal empresa espanyola dedicada a l’electròlisi del coure i la producció d’articles 
de coure i els seus aliatges de metalls no fèrrics. El grup a Catalunya –Vilanova i la 
Geltrú, Manresa, Torredembarra, Córdoba i Cornellà– ocupava aleshores prop de 
2.400 treballadors. El 31 de març de 1943 la xifra era de 693 empleats i 1.672 
operaris. 
La construcció de la fàbrica d’Aranjuez l’entenem en el marc d’altres decisions preses 
pel règim franquista per “descongestionar” la Catalunya industrial. Formules que es 
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repetiren amb altres empreses industrials i que, com en el cas de Pirelli, no tingueren 
ni l’èxit ni la continuïtat desitjada.  
Un cop superada la Segona Guerra Mundial, la ciència i la tècnica de la majoria dels 
països occidentals es posarien al servei de la reconstrucció dels països devastats pels 
efectes de la guerra. El mateix passaria amb la tecnologia dels cables elèctrics aïllats. 
Els cables aïllats amb paper i sota capa de plom eren cars i requerien grans inversions 
de fabricació i instal·lació. En aquest context els fabricants avançarien cap el 
desenvolupament de la goma o cautxú sintètic, menys costós i fàcil de processar. Un 
entorn que facilitaria l’aparició de  nous fabricants i el consegüent increment de la 
competència (Maifreda). L’aparició de materials polimèrics, derivats del petroli, 
suposaria la definitiva revolució dels materials d’aïllament per cables de mitjana i alta 
tensió.     
La situació de virtual monopoli que havien viscut els cables elèctrics de Pirelli durant 
el primer terç de segle XX, amb una participació del 80% del mercat espanyol, es 
reduiria progressivament a partir del final de la Segona Guerra Mundial, mantenint-
se quotes que encara voltaven el 50% del mercat.  
El 1946 es produeixen dos fets que impacten en l’imaginari de l’empresa, un de 
caràcter local i un altre de caràcter global, que enllacen el model de pirellisme de pre-
guerra, i el renovat pirellisme que s’imposaria a partir de la segona meitat de la 
dècada dels quaranta, en plena reconstrucció europea. El 16 de març el periòdic 
Villanueva y Geltrú –fill bastard no reconegut de l’antic Diario de Villanueva y Geltrú–  
Víctor Oliva glosava Carlos [Carlo] Boselli amb motiu de la seva mort. Boselli havia 
format part de les primeres promocions d’enginyers de Pirelli que havien pilotat la 
recent creada filial vilanovina, al costat de Ciro Bernardini, Gaetano Barucci, Lino 
Vois o Dante Borghero. Boselli havia fet carrera a Vilanova i la Geltrú, Barcelona i 
Madrid, i era recordat entre “los ingenieros de gran cultura, muy viajados, 
irradiando simpatía y comprensión”.  Fou un destacat hispanòfil, autor de 
gramàtiques, diccionaris, guies pedagògiques i traduccions. Lluny quedaven els 
anys en que havia ocupat una caseta a la rambla Transversal, ara que la mort 
l’havia anat a cercar en un petit poblet a la vora del llac de Garda: “El gran 
hispanista, el villanovés honorario, Carlos Boselli, ha dejado de existir. Sólo vive 
de él lo que escribió”.   
El juny del mateix any el gerent de la societat i fill del fundador, Alberto Pirelli, 
publicava a Milà el llibre La Pirelli. Vita di una azienda industriale. Tot just finalitzada 
la guerra que havia trasbalsat el món, el text pretenia esdevenir una declaració de 
intencions que, en termes pirellistes, ajudés a enllaçar l’abans i el després. Calia 
fixar referents en la vella fàbrica del Sevesetto i en els esforços de Giovanni B. 
Pirelli, lluitador a les ordres de Giuseppe Garibaldi. Com dèiem, tota una 
declaració de intencions. El llibre era dedicat als seus companys de treball i tenia 
com a eix central la “famiglia dei Pirelliani”. El mateix Alberto  havia nascut dins la 
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fàbrica del Sevesetto, en el sí d’una família “no pobra, però modesta”. El pare havia 
fet costat a Garibaldi, als 17 anys a  Trentino, i als 18 anys  a Mentana. Dels mèrits 
dels professors-mentors  Colombo i Brioschi que forjaren la figura de Giovanni B.: 
“piccolo di statura, grande di ingegno e di cuore” (Pirelli, 1946: 15), destacant la seva 
tranquil·litat serena “que és la millor forma de coratge”. La reivindicació del Pirelli 
més “revolucionari” no era pas un gest asèptic o innocent, calia desmarcar-se dels 
fantasmes del passat més immediat: “La Pirelli no ha estat segona a cap altra empresa 
en la participació en la lluita contra els nazi-feixistes” (Pirelli, 1946: 71). Com indicava 
Carlo Bellavite, durant la guerra Alberto Pirelli va multiplicar esforços per aconseguir 
que la  Pirelli Holding sortís de la llista negra dels anglesos, argumentant la 
marginalitat del capital italià (Bellavite, 2015: 84). 
El mateix autor acceptava que cal entendre el llibre en el context de reivindicació 
del rol de la família Pirelli durant el nou govern democràtic de la immediata 
postguerra. El 2 de juny de 1946 Itàlia es convertia en una República. El 1947 –i 
coincidint amb el 75 è aniversari– la companyia italiana s’aixecaria  altre cop 
gràcies als ajuts del Pla Marshall i la influència d’Alberto Pirelli (Rocco, 2015). La 
reconstrucció i expansió econòmica de la postguerra contrastaria amb la forta 
reducció del nombre de treballadors al centre històric de Bicocca, on es passaria  
de 20.800 el 1948,  a 11.200 el 1960. 
L’empresa havia encarregat al  Dr. Luzzatto una història de la Pirelli en els seus 75 
anys. L’autor, però, moriria durant la guerra i una part de la documentació quedaria 
destruïda. Els detalls d’aquesta història venien ben explicats a la revista Culture e 
impresa de desembre de 2009 arrel de la creació de la Fondazione Pirelli per 
valoritzar el patrimoni històric documental del grup. El text era redactat per 
Chiara Guizzi sota el títol “L’Archivio storico Pirelli: genesi e storia”. El 1942 
s’encarregà al veterà executiu  Mario Luzzatto la redacció de la història dels 
primers setanta-cinc de l’empresa. A causa de la llei racial havia estat obligat a 
abandonar el seu lloc a l’empresa. En  col·laboració del seu company retirat 
Gaetano Sermattei van revisar els arxius de la companyia. Els atacs aeris cada 
vegada més freqüents sobre Milà dugueren Luzzatto a fotografiar un bon nombre 
de documents per poder treballar amb seguretat des de casa. El seu treball va 
resultar providencial, ja que la majoria dels arxius van ser destruïts pel bombardeig 
que  l'agost de 1943 van destruir i cremar parcialment la Pirelli de Milà. Mario 
Luzzatto va ser fet presoner a casa seva i després assassinat per les SS alemanyes 
amb tota la seva família el setembre de 1943. Suposem que tindria ascendència 
jueva, tot i que no ho hem pogut contrastar. La seva feina va aconseguir 
salvaguardar una part molt important del patrimoni històric documental de la 
companyia italiana. 
Els impactes d’aquell veritable canvi de inflexió que suposaria la Segona Guerra 
Mundial els sintetitzava Duccio Bigazzi (Bigazzi, 1990). El retrat de 1939 oferia una 
companyia amb un capital que arribava als 300 milions de lires, i que a Itàlia 
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comptava amb els establiments de Milano, La Spezia, Torino, Vercurago 
(Bergamo) i Tivoli (Roma ). A l’estranger s’havien afegit negocis a Brasil, Bèlgica, 
Dinamarca, Iugoslàvia o Romania, a més de plantacions de cautxú a Malàisia i a 
la illa de Java. L’organització estrangera era controlada per la Pirelli Holding de 
Basilea que el 1937 havia assumit el paper de la Compagnie Internationale Pirelli 
de Brussel·les, constituïda el 1920. Canvis que afectaren l’organització i les 
persones, que passarien a dependre de la gestió d’un comissariat afí als aliats: 
“All’indomani della liberazione, la gestione venne affidata a una gestione 
commissariale”. El 7 de maig de 1946 Alberto i Piero Pirelli, fills del fundador, es 
reintegraven a les seves funcions al capdavant de l’empresa. 
A la segona meitat dels quaranta la fàbrica de Vilanova i la Geltrú arribava  als 1.700 
treballadors i continuava la seva ampliació. Les excel·lents  relacions entre els 
directius i les autoritats franquistes facilitaven les coses, com exemplifica aquest acord 
municipal publicat al Villanueva y Geltrú de 12 de juny de 1948, pel qual es declarava  
“la exención de subasta y de concurso por causas legales para la provisión de cables 
conductores subterráneos para las Ramblas del Caudillo y José Antonio”. Sense el 
corresponent concurs públic, el consistori havia decidit “concertar la adquisición a 
Productos Pirelli, S.A. de los conductores que se precisen para renovar y reformar 
el alumbrado público de las expresadas vías”. Des de 1946 i fins el 1969 l’alcalde 
de la ciutat fou l’advocat Antonio Ferrer Pi, un dels més preclars exponents de 
perpetuïtat en el càrrec del municipalisme franquista. El paradigma de l’entesa 
entre la companyia italiana i el nou règim el trobem en la  visita que el 8 de juny 
de 1949 faria a la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú el dictador Francisco 
Franco. Malgrat l’eufòria, només quatre dies abans –segons el Villanueva y Geltrú de 
4 de juny–,  no estava garantida la visita a la ciutat. El titular era “El Jefe del estado 
en Barcelona”. Segons el mitjà local el govern es reuniria a la capital catalana per 
conèixer els problemes de la regió, remarcant “difícilmente habremos encontrado 
en la historia política de España tanto interés por Cataluña con tan poca 
adulación”. 
S’avançava la “probabilíssima visita del Jefe del Estado español a nuestra Ciudad”, 
afegint, “acostumbrados a otros tiempos, nos parece ahora imposible que desde 
muy arriba sepan que existe una ciudad que se llama Villanueva y Geltrú”. Ara, 
però, segons el cronista, els temps havien canviat i Franco s’interessava per tots els 
pobles del país. La visita arribava en un moment dolç per a la ciutat, que no 
dissimulava la seva satisfacció. El maig de 1949 s’havien concedit els estudis de 
peritatge elèctric a l’Escola de Vilanova i, per altra banda,  s’havia signat el decret 
d’autorització de les obres del Port, una de les més antigues reivindicacions. 
La crònica de la jornada la podem seguir a través de les pàgines del diari Villanueva 
y Geltrú de 11 de juny. Encertadament precisava “Franco visita la fàbrica Pirelli”, 
sense esmentar el nom de la ciutat. A tres quarts de dotze del dimecres 8 de juny i 
acompanyat de l’alcalde Antonio Ferrer Pi, Franco era rebut pel  Consell 
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Administració de Productos Pirelli, S.A. després de “un recibimiento apoteósico, 
prodigado por todos los sectores sociales de Villanueva”. Deia el cronista: “Los 
balcones de las calles llenos de colgaduras, predominando los colores nacionales, y 
desde la entrada a la población por la carretera de Sitges hasta la fàbrica Pirelli, 
artísticos arcos de triunfo y simbólicos obeliscos, cariñosas salutaciones y profusión 
de banderitas en los árboles de la carretera y en los de las Rambla por donde debía 
pasar la comitiva oficial”. A l’entrada de la rambla Pirelli les autoritats havien rebut 
al dictador: l’alcalde i diputat provincial Antonio Ferrer Pi, els tinents d’alcalde  
Agustí Caba Morros, Jaime Puig López, Ignasi Font Güell i Francesc Serra Guiu; 
i els regidors Josep Riera Ballús, Joan Orriols Ferret, Francisco Ribalta Eito, 
Miquel Mas Olivella, Carmelo García Castejón, Joan Trull Roig i Jaume Aviñó 
Mestres. Ribalta també era treballador de la Pirelli. 
I seguia la crònica: “Tres centurias del Frente de Juventudes, con banda de 
cornetas y tambores, una extraordinària representación de la Sección Femenina, 
con sus jerarquías, y la banda de música de Villanueva”. Franco anava 
acompanyat  del ministre de Governació, demés autoritats militars i el governador 
civil de la província Eduardo Baeza Alegría. Aquest darrer seria destituït el 1951 
arran de la vaga de tramvies de Barcelona. El seguici avançà des de la via del tren 
i fins l’entrada de la fàbrica per sobre d’una catifa de flors. A la porta foren rebuts 
pel president del consell d’administració de Productos Pirelli  Josep Bertrán i 
Musitu, i pels consellers Miquel Mateu, Molins i Malfatti; pel director general 
Guillermo de Azcoitia, el director tècnic Carlo Terzi i els directius Garriga Ortoll, 
Garrido i Mateu. A l’interior de les instal·lacions mostraren a Franco una maqueta 
de la fàbrica reconstruida, i feren el corresponent tomb per la planta que s’allargà 
fins un quart de dues en que es donà la visita per finalitzada: “Y con motivo de esta 
visita, que guardarà imperecedero recuerdo en los villanoveses, fué considerada 
festiva la jornada”. El mateix diari del 11 de juny incorporava una “Cronica 
Semanal” que complementava les informacions de la visita: “la major prueba de 
que el Generalísimo Franco cala con hondura de lo popular, es la pròpia desilusión 
de las gentes, ante su corta estancia, expresada con admirable ingenuidad (...) 
Hubiera querido nuestro pueblo ver al Caudillo, paseándose por las calles 
remozadas de la villa, llegar al Ayuntamiento, presentarse ante el balcón principal 
(...)”. Aquest bany de masses és el que Franco havia rebut anys enrere a la rambla 
Transversal de pas per Vilanova i la Geltrú.  
El cronista, però, maquillava la decepció sense gaire convicció: “Al decir que visitó 
solamente la fàbrica Pirelli bien podemos considerar que en cierto modo visitó 
también Villanueva y Geltrú, siquiera no estemos del todo convencidos. Porque, 
en efecto, la Pirelli es como una robusta columna o como un árbol gigantesco de 
cuya savia va alimentándose el 30 por 100 de las hormigas que somos los 
villanoveses, y cuyas ramas se extienden por todo el ámbito de la población en una 
explosión de progresso”. Així mateix, i arrel de la  destrucció del 21 de gener de 
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1939, s’exposava: “Debemos mucho los villanoveses a los hombres que forjaron 
esta fàbrica”, fent palès el deute i el de la pròpia humanitat amb Itàlia. I, finalment: 
“Vinculada ya la empresa  al estilo y sabor español, adquiere cada dia 
extraordinària pujanza, y ahora, con la reconstrucción de sus naves con conceptos 
más modernos y proximas manufacturas, contribuirá todavia más al crecimiento 
de Villanueva hacia un hermoso porvenir. Villanueva, con la Pirelli, salvó el bache 
que iba del siglo XIX al siglo XX, en camino hacia nuevos horizontes que la vida 
impone. La riada que cada día sube o baja hacia la Pirelli patentizan  cuanto queda 
expuesto”. Fins aquí la crònica d’una visita que per a la ciutat tindria un regust 
agredolç, perquè malgrat els esforços argumentals i les interaccions històriques, la 
Pirelli no era Vilanova i la Geltrú. 
En el terreny productiu, aquell mateix any Pirelli  desenvolupava una mescla 
d’impregnació no migrant per a cables de mitjana tensió aïllats amb paper 
impregnat. També es viuria l’esclat de materials nous com la popular “goma 
espuma” –en deien gomespuma– i altres fibres sintètiques.   
També funcionaven prou bé les seccions esportives del Grupo Pirelli de Educación 
y Descanso, segons informava el diari local del 4 de juny. Exitosos resultats de la 
secció d’atletisme que s’havia imposat  al Grup Pirelli de Barcelona amb un equip 
en el que destacaven Ubía, Arnáez, Illa, Terradellas, Lleó, Moreno, García  i 
García II. Per la seva part, el grup d’escacs s’havia imposat a les seccions Pirelli de 
Barcelona, Manresa i Torredembarra. Finalment, l’equip de la Pirelli vilanovina 
de tennis taula havia guanyat els seus enfrontaments amb les seccions de Barcelona 
i Manresa. 
A finals dels anys quaranta es produiria el tancament de l’activitat de Wamba 
Pirelli que es trobava al carrer Sant Roc a l’antiga fàbrica cotonera de ca l’Escoda. 
L’elaboració del popular calçat es traslladaria a la fàbrica que Pirelli tenia a 
Cornellà del Llobregat. En aquella deslocalització es pretenia acomiadar al voltant 
de 150 treballadores. A moltes d’elles se’ls oferí d’anar a treballar a la ciutat del 
Baix Llobregat, i altres pogueren ser incorporades a la fàbrica de Vilanova i la 
Geltrú.   
A les darreries de la dècada, les direccions mundials de les divisions de negoci 
corresponien a  Luigi Rossari pels cables, Franco Brambilla pels pneumàtics i 
Emanuele Dubini pels articles diversos (Bellavite, 2015: 95). 
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12. Pirelli, 1950-1959 
 
En iniciar-se la dècada dels cinquanta Pirelli fabricaria els primers cables coaxials 
per a telecomunicacions. I el setembre de 1952 la fàbrica Pirelli de Vilanova i la 
Geltrú commemorava  els seus primers cinquanta anys. El periòdic local Villanueva 
y Geltrú en la seva edició del 6 de setembre avançava l’esdeveniment tot fent elogis 
de l’empresa. Parlava de “el papel desempeñado por Pirelli en el proceso de 
industrialización de España, acentuado después de la Guerra de Liberación  con 
la reconstrucción e industrialización a marchas forzadas”, després de l’acció de 
“unos hombres que no eran villanoveses, imbuidos por un afán de destrucción y 
de odio a España ...”. Posava de relleu el seu poder industrial “y que ahora está en 
marcha ascendente con la instalación de nuevas fábricas y la construcción del 
Puerto, que será un acicate para otras futuras, en la zona industrial que rodeará al 
brazo de la parte de San Cristóbal”. Com recolliria  el mateix mitjà el dia 20, la 
celebració popular del cinquantenari vingué  marcada per l’arribada a la ciutat de 
74 autocars i 35 turismes que en caravana es desplaçaren  des de  Barcelona, 
Manresa i Cornellà. Els treballadors de la fàbrica de Torredembarra vingueren en 
tren. Foren 5.000 assistents que respongueren a la crida de “Pirelli: un nombre, 
una marca, una garantia”. El primer acte multitudinari fou la missa de campanya 
duta a terme  a l’indret on el 1902 s’havia aixecat la fàbrica primigènia i que fou 
concelebrada per Mn. Josep Sala de la parròquia de Mar i per Sebastià Regí de la 
“Obra de los Servicios Espirituales”. L’acte, com no podia ser d’una altra manera, 
fou un desplegament abrandat d’una barreja de paternalisme empresarial, 
vilanovisme i pirellisme, recordant en tot moment que fou la “primera Fabrica 
Española de Hilos y Cables Eléctricos” i un exemple de “producción nacional”. 
Després de la seva constitució  el 4 de setembre de 1901: “Un conjunto de técnicos 
expertos, de personal fiel y eficiente y de maquinaria ultramoderna, ha hecho que 
todos los productos Pirelli hayan sido siempre reconocidos como de la más alta 
calidad”. 
S’homenatjaren aquells treballadors que portaven cinquanta anys de servei a 
l’empresa, cas de  Josefa Bolet, Garriga Ortoll i Francesc Sirvent Planas. El poeta 
vilanoví J.A. Ricart i Forment publicaria al diari local la composició “Poema a 
nuestra gran fabrica Pirelli en sus bodas de oro”. El president del consell 
d´administració era Josep Bertran i Musitu, i el director de la fàbrica Carlo Terzi. 
El gerent i fill del fundador Alberto Pirelli presidí la commemoració i hagué de 
pronunciar tres discursos en dos dies, la qual cosa no li resultaria fàcil segons es 
deriva dels esborranys i apunts de les al·locucions (ASIP. Doc 2468). En el primer 
text –llegit en castellà– agrairia  a Bertran i Musitu i als tres treballadors més antics, 
que conegueren el fundador  “piccolo di corpo, era, ma grande di ingegno e di 
cuore”. Recordaria tots els dirigents locals des de l’època de Valdani: “La fundació 
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d’aquest establiment va ser en el seu moment un acte de fe en la capacitat dels 
dirigents i els operaris espanyols i en el desenvolupament de l’economia industrial 
espanyola. Un altre acte de fe fou la reconstrucció de l’actual establiment després de 
la tràgica destrucció de 1939, d’on n’ha sortit més gran i més modern. I feia una crida 
als presents: que el nom de Pirelli sigui a tot arreu és sinònim de comprensió i 
responsabilitat social, de manera que l’esperit de justícia il·lumini les relacions entre 
la companyia i els empleats”. 
El segon discurs d’Alberto Pirelli es repetiria el mateix 11 de setembre davant del 
governador i altres autoritats. S’excusava novament de no parlar castellà “stamane 
ho letto un testo spagnolo (...) pero si hablo despacio en italiano estoy seguro que 
entendereis mejor que si fuera a expresarme en castellano”. Agraïments per Bertran 
i Musitu  “querido Don José, ed è maturato” –ja ha madurat !–, i agraïment per les 
paraules del director Azcoitia: “di ricordare anche che qui in Spagna si sono formati 
molti Funzionari che hanno poi assunto importanti cariche sia nella Società italiana 
sia nella Pirelli Svizzera ed in altre Società Pirelli”, d’aquells dirigents que formats a 
Vilanova ocuparien llocs de responsabilitat arreu, citant com exemples Rostagno, 
Bisignani, Dubini, Coppadoro o Gaetano Barucci. Es referí a la relació de Pirelli amb 
el mercat espanyol “questo fu il paese verso il quale si svolsero le prime esportazioni 
Pirelli dall’Italia fin nel lontano 1878”. També saludaria a clients com el Sr. Guerin, 
recordant que el seu pare  ja comprava a la fàbrica de Milà. O de com s’adjudicaren 
l’enllaç de cables submarins amb les Balears el 1888. Segellà el seu suport a l’actual 
direcció espanyola, especialment al  Sr. Azcoitia, Ing. Malfatti i Dr. Gallo. Reconeixia 
la feina de l’enginyer Carlo Terzi aplicant “l’hàbil cirurgia mecànica  amb les 
màquines semi destruïdes el 1939 i les darreres adquisicions de màquines modernes”. 
I també feia esment de les guerres que havien passat Espanya i Itàlia: “(...) Espanya 
ha viscut dies plens d’esdeveniments greus i s’ha vist de cara amb perills mortals. 
També  Itàlia. Diferents han estat les experiències, diverses les  maneres de superar-
ho”. Hi havia voluntat de coratge i paciència. 
Finalment, en el seu tercer i darrer discurs –que faria l’endemà amb motiu de la 
posada de la primera pedra de la nova nau– , ell mateix reconeixia  “tres discursos 
en dos dies son molts, son masses, per qui escolta i per qui parla”, i feia un 
reconeixement  de la família pirellista, ben representada per molts dels presents, de 
Vilanova, de Milà, o de Suïssa, destacant la presència de Luigi  Emanueli: Devem la 
confiança sobretot a l’Eng. Emanueli per afegir aquesta educació a la seva directa 
contribució personal. Si les teories són buides de practicitat, i no estan recolzades en 
fets,  cecs són els fets sense una base científica”. D’aquella jornada de celebració en 
tenim el testimoni de Dante Guardamagna, que feia la crònica “La Pirelli di Spagna 
ha cinquant’anni” pel número 5 de la revista interna Pirelli. Rivista d’informazione e di 
tecnica  editada a Milà. Curiosament, el cronista havia seguit la 32ª edició de  la Volta 
Ciclista a Catalunya que, entre altres, atorgava el Gran Premio Pirelli. Parlava de 
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“l’aspra Catalogna”: “La Catalogna è, mutatis mutandis, la Lombardia iberica”, i 
Barcelona  la capital moral, industrial i comercial d’Espanya.  
Així, el reporter italià explicava com el 11 de setembre havia trobat a les portes de 
Vilanova una caravana de més de 30 cotxes i 80 autopullman que duien prop de cinc 
mil treballadors de les fàbriques catalanes de Pirelli. Parlava de la presència de 
Bertran Musitu, president del Consell d’Administració de Productos Pirelli, el 
conseller delegat Guillermo de Azcoitia; Alberto Nussbaumer, president de la Pirelli 
internacional; Leopoldo Pirelli, net del fundador; consellers, dirigents d’empreses i 
d’altres Pirelli d’Europa i Sud–amèrica; l’alcalde Ferrer Pi, el delegat de Treball  
Marcelo Català o el de Indústria Mariano de las Peñas. Segons el cronista s’enlairaren 
dos mil globus amb els colors de les banderes espanyola i italiana. Posteriorment, les 
autoritats organitzaren un dinar  a l’hotel Rey don Jaime de Castelldefels. 
L’endemà, 12 de setembre, es posava la primera pedra del nou establiment a la 
rambla de José Antonio –abans rambla de la Pau– amb  presència d’Alberto Pirelli i 
Guillermo de Azcoitia. Cinquanta anys després l’activitat industrial a Vilanova i la 
Geltrú continuava ampliant-se. 
El 1953 i encara dins dels actes de commemoració dels cinquanta anys de Pirelli a 
la ciutat, al cinema Bosc es passava una pel·lícula sobre els inicis de la producció 
de calçat Wamba el 1934. Aquell mateix any la casa italiana  comercialitzava els 
primers cables d’energia  amb aïllaments secs termoplàstics amb base plàstica 
(PVC). La planta vilanovina iniciaria els preparatius per a  la fabricació del seu 
primer cable OF (Oli Fluid) destinat a la Central Hidroelèctrica d’Escales al riu 
Noguera Ribargorçana promoguda per l’Empresa Nacional Hidroeléctrica 
Ribagorzana (ENHER) pertanyent al INI. El gruix del cable d’una tensió de 150 
kV  es fabricaria el 1954 i la instal·lació també aniria a càrrec de tècnics de la Pirelli 
vilanovina. La instal·lació es posaria en funcionament un any després, i per Pirelli 
representava un repte important només setze anys després de la destrucció de la 
fàbrica el gener de 1939.  
El 1954 la Compagnie Internationale Pirelli donava pas a la constitució de la  
Società Internationale Pirelli,  S.A. que continuaria tenint la seu a Basilea.  
El 26 de març Leopoldo Pirelli es convertiria en conseller de la societat. Enginyer 
llicenciat al Politècnic de Milà, havia nascut el 27 d’agost de 1925 a Velate 
Varesino. Era la tercera generació i quart fill d’Alberto Pirelli. La segona filla 
d’aquest, Elena, s’havia casat amb Franco Brambilla, primer responsable de la 
divisió de pneumàtics de la companyia (Bellavite, 2015: 105). 
Però en aquest ambient de canvis, commemoracions i exhibicionisme empresarial, 
propi de l’Europa de postguerra i de l’Espanya franquista que havia iniciat un tímid 
oberturisme amb la complaença de bona part dels països occidentals, rere els 
discursos grandiloqüents i l’afany expansiu apareixien els primers comportaments 
dissidents. Ni el paternalisme empresarial, ni les activitats d’Educación y Descanso, 
podien fer oblidar als treballadors les seves condicions de precarietat salarials. 
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La vaga dels tramvies de 1951 a Barcelona havia sacsejat consciències, i les classes 
treballadores del país veien la possibilitat de mobilitzar-se malgrat una dictadura 
implacable amb les veus discordants. L’abril de 1954 el continuat increment del 
cost de la vida lligat a uns sous excessivament baixos dels treballadors de la Pirelli 
van desembocar en allò que Ramon Farré i Sixte Moral van qualificar com “la 
primera vaga del franquisme” (Farré-Moral, 1981: 17).  El pes de la mobilització 
la dugueren persones properes a  UGT i l´HOAC (Hermandad Obrera de Acción 
Católica). El director de la fàbrica Carlo Terzi no acceptà de discutir les propostes 
presentades pels treballadors i aquest fet va derivar en vagues parcials en algunes 
seccions de l’establiment, o bé accions de baix rendiment per part dels obrers. 
L’empresa no cediria a les pressions i el conflicte acabaria amb l’acomiadament de 
quatre treballadors i diverses suspensions de treball. Terzi seria rellevat del seu 
càrrec al cap d’uns quants mesos, i no seria fins el 1978 –prop de tres anys després 
de la mort del dictador–  que s’aprovaria el decret d’amnistia laboral.  
Una transició modèlica que, al revés del món, amnistiava els represaliats, les 
víctimes, no pas els repressors que havien conculcat drets bàsics. A semblança de 
l’Obra Sindical d’Educación y Descanso impulsada pel règim franquista amb 
voluntat d’entreteniment i control, a Itàlia funcionaven a ple rendiment les 
iniciatives pròpies del paternalisme pirellista de postguerra. Una de les accions més 
reeixides seria la revista de comunicació  Fatti e Notizie que s’enviava a tots els 
treballadors informant de les activitats industrials, comercials , recreatives, esportives 
o  socials. A nivell més tècnic es crearia la Rivista Pirelli. També funcionava una bústia 
de suggeriments, un Centro Culturale on es feia música i teatre, una Biblioteca 
circulant pel personal, un Centre esportiu on practicar  futbol i atletisme amb una 
tribuna per més de 3.000 espectadors, pistes de tennis, bàsquet, bitlles, patinatge, i 
fins i tot un  gimnàs amb un quadrilàter per boxa. L’empresa també disposava al país 
transalpí de la Colònia Marina a Pietra Ligure per les vacances dels fills del personal 
amb una capacitat per 1.200 infants a l’any , la Colònia Montaña a Piambello in 
Valganna o la Casa de Repòs per ex-treballadors grans a Induno Olona. Moltes 
d’aquestes iniciatives s’exportarien a altres països on el grup Pirelli hi tenia centres de 
fabricació: revistes, bústia de suggeriments, equips esportius ... 
Mentre, el grup internacional Pirelli no parava de créixer. Després de la Pirelli 
General Cable Works a Anglaterra el 1914, Industrias Pirelli, S. A a l’Argentina el 
1917, la Pirelli Companhia Industrial Brasileira el 1929; després vindrien la  Pirelli-
SACIC a Bèlgica el 1936, la Pirelli Cables Limited de Canadà el 1953; Condumex, 
S.A. Anaconda-Pirelli a Mèxic el 1956 a partir de l’aliança amb el grup americà 
Anaconda Wire and Cables, o la Pirelli France el 1957. 
El 1955 tancava la fàbrica de cables submarins de La Spezia, que el 1886 s’havia 
convertit en la segona planta de Pirelli després de la fundacional de Milà. Per millorar 
la capacitat de fabricació de cables submarins  i sota criteris tècnics més moderns i 
exigents es construiria la nova planta d’Arco Felice prop de Nàpols. 
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A Catalunya, el desembre de 1955 s’iniciava la publicació de la revista Hechos y 
Noticias, pensada com a mitjà de informació i comunicació amb els empleats dels 
centres Pirelli de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Torredembarra i 
Cornellà. Es presentava com a “Organo informativo mensual para el personal 
Pirelli”, i anava orientada tant als treballadors com als seus  familiars. Seguia el model 
de la Fatti e Notizie de Itàlia, Pirellicon d’Anglaterra i  Paginas Pirelli d’Argentina, que ja 
funcionaven. Més endavant arribarien  Noticias Pirelli a Brasil, Condunoticias a Mèxic o 
Pirelli Cable a Canadà. La redacció de la revista era a la seu central  de Ronda 
Universitat 18 de Barcelona. 
El primer número es convertí en l’edició extraordinària de Nadal amb un resum de  
les activitats de l’any precedent i donant a conèixer tota mena  d’activitats culturals, 
artístiques i esportives. En el moment d’iniciar el recorregut  de Hechos y Noticias a 
finals de 1955 el director general de Productos Pirelli, S.A. era Orfeo Gallo i  
Guillermo de Azcoitia el conseller delegat. La revista s’esplaiava en els detalls de la 
construcció de la Central Hidroelèctrica de Les Escales, i feia un reconeixement 
explícit a Gerardo Benuzzi, que havia estat director de la fàbrica de Vilanova i la 
Geltrú, i que havia mort el 6 de juny en acccident de cotxe prop d’Igualada quan 
anava a verificar les obres de la central en construcció. 
La Central d’Escales –a la frontera entre Catalunya i Aragó– era propietat de la 
Companyia ENHER i Pirelli hi havia instal·lat el primer cable  Emanueli tipus O.F. 
per 150 kV  fabricat a Vilanova, i el primer d’aquella tensió fabricat a Espanya. La 
instal·lació, de gran exigència tècnica, s’havia fet dins un túnel de 600 metres de 
llargada. Les proves elèctriques s’havien realitzat amb el laboratori mòbil i havien 
estat dirigides per l’enginyer Héctor Sacchetto. La direcció de la Pirelli local havia fet 
una visita protocol·lària als treballadors a Pont de Suert. La nova infraestructura 
havia estat inaugurada per  Franco el 26 de setembre. 
Hechos y Noticias també donava notícia del curs sobre modernes tècniques de 
productivitat que s’havia impartit a les plantes de Vilanova i Manresa durant la 
primavera  de 1954. També es parlava de les activitats del Grupo Pirelli de Educación 
y Descanso, del curs de Corte y Confección destinat a les obreres de la fàbrica de 
calçat Wamba de Cornellà, o dels actes celebrats el 5 de novembre en 
commemoració de  San Alberto Magno,  patró de les indústries químiques. A 
Vilanova i la Geltrú la festa patronal constaria de la tradicional missa, d’un ball-
aperitiu a la sala de festes La Bolera, o d’una representació de  sarsueles al Teatre 
Bosc. A l’apartat esportiu es feia notar que la fàbrica de Vilanova tenia “el mejor 
equipo de baloncesto”. 
El 7 d’agost de 1956 la societat italiana es vestia de dol per la mort de Piero Pirelli 
–fill del fundador– als 75 anys. La Rivista Pirelli de setembre-octubre dedicava un 
número especial al directiu traspassat. L’endemà el seu germà Alberto signava un 
comunicat adreçat a tots els treballadors informant de la mort del fins aleshores 
president de la Companyia: “combinava els dons naturals de l’enginy amb un alt 
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esperit social, un profund escrúpol de justícia i un intens afecte pels col·laboradors de 
tots els nivells”. A nivell local s’oficiaren uns funerals a Barcelona. 
Alberto Pirelli es convertiria en president del grup empresarial amb assistència dels 
vicepresidents Emanueli i el seu fill Leopoldo Pirelli. Alberto aprofundiria en 
l’anomenat  “estil Pirelli”, on tant o més important que els resultats empresarials 
ho eren les formes de govern: “sovint el productor es forma un judici sobre tota 
l´empresa , tan sol pel seu cap”.   
Així, doncs, la nissaga dels Pirelli continuava. Després de la mort del fundador G.B. 
Pirelli el 1932 el grup havia estat liderat pel seu fill gran Piero Pirelli (1881-1956) entre 
1932 i 1956 i, posteriorment, ho seria per l’altre fill Alberto (1882-1971) que 
governaria la companyia entre l’agost de 1956 i 1965. El fill d’aquest darrer, 
Leopoldo  (1925-2007), exerciria la vicepresidència i després  lideraria el grup 
empresarial entre 1965 i 1996.       
Les activitats extra laborals organitzades pel Grupo Pirelli de Educación y Descanso 
o per la pròpia empresa omplien moltes hores d’esbarjo dels treballadors i també 
omplien pàgines de la revista. La barreja d’activitats era sorprenent, i la mateixa 
essència d’algunes d’elles, també. En aquest capítol cal emmarcar els Jocs Florals que 
començaren a organitzar-se a les fàbriques catalanes de Pirelli el 1950 amb caràcter 
bianual i que  per primer cop es celebraren a Vilanova i la Geltrú el 1952. El 
certamen premiava les millors composicions  de poesia en català o castellà sobre  
temàtiques seleccionades com l’Amor, la Pàtria o la Fe, a més d’un premi de prosa o 
narrativa de tema lliure. S’especificava que el premi de poesia dedicat a la Pàtria 
només podia ser redactat en castellà. Devien entendre que el català no seria prou 
capaç d’enaltir adequadament les glòries pàtries. La IV edició de 1956 també es 
celebraria al Teatre Bosc de Vilanova i la Geltrú  i seria presidit pel directiu Renato 
Scotto, pel director general de Comercial Pirelli Orfeo Gallo, pel prevere de Sant 
Antoni Mn. Llorenç Garriga i pel cap local de la Guàrdia Civil i altres autoritats. 
Però les lletres no estaven renyides amb l’esport, i la revista es feia ressò dels 
resultats obtinguts per les seccions de pesca, basquet, futbol, escacs, ping-pong o 
atletisme. Més endavant s’hi afegiria una secció de rem amb la trainerilla “Virgen 
de las Nieves”, que el 1957 guanyaria la II Regata Nacional de Trainerillas que es 
celebrava a Barcelona. 
La revista Hechos y Noticias  informava mensualment del casament de treballadors i 
treballadores o del naixement dels fills d’aquests.  
L’abril de 1956 s’iniciava la construcció a  Vilanova i la Geltrú de quatre edificis 
amb un total de vuitanta habitatges de renda limitada destinats als treballadors de 
l’empresa. Aquells quatre blocs,  de planta baixa i quatre pisos amb quatre 
habitatges  de 72 m2 per planta, es consideraven la primera fase de la promoció, 
tot i que no n’hi hauria cap més. La idea inicial era aixecar fins a tretze blocs 
semblants. La mateixa iniciativa es duia a terme a Manresa. Al voltant disposaven 
d’una petita zona enjardinada. El projecte naixia en el moment en que moltes 
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empreses de la ciutat, majoritàriament del sector tèxtil, impulsaven projectes 
d’habitatge social pels seus empleats. L’adjudicació es faria per  sorteig tutelat per 
una comissió que hauria de fer front a l’alta demanda. 
El dia de Sant Albert el Magne, patró de les indústries químiques, s’inaugurava 
una pista de basquet al costat d’on s’estaven construint els habitatges socials. L’acte 
fou presidit pel tinent d’alcalde Joan Alias i la benedicció anà a càrrec de Mn. Pere 
Gibert. L’equipament  acolliria partits d’equips masculins i femenins, cosa poc 
freqüent a l’època. La pista també s’utilitzaria per a celebrar-hi les revetlles de Sant 
Joan,  Sant Pere i altres celebracions populars. 
Aquell espai de la sortida de la ciutat en direcció de Cubelles acollia així un altre 
macro espai Pirelli alternatiu a la fàbrica i que concentrava la gran fusteria on es 
construïen bobines i  embalatges, els blocs d’habitatges i la pista de basquet. Més 
endavant s’hi afegirien les dependències del Grup Autònom d’Accessoris i 
Muntatges.    
La revista Hechos y Noticias anava diversificant els seus continguts i les notícies 
d’empresa es reduïen als actes oficials o a les intervencions més espectaculars, 
donant-los el to de grandiloqüència i autosatisfacció  propi de l’època. En canvi, 
guanyaven presència les notícies d’esports, les mostres poètic-literàries i corals, els 
concursos de pintura o fotografia, o els reportatges sobre curiositats més o menys 
properes. En aquest sentit destacava el que el 1956 es dedicava a la carpa Juanita 
i la seva parella artística, Francesc Roig i Toqués, treballador de la secció de models 
de fusta de la Pirelli local. 
El 1956 Carmelo García Castejón, tinent d’alcalde de cultura i esports,  era 
nomenat nou delegat d´Educación y Descanso Pirelli en substitució de Joan Papiol. 
L’estiu d’aquell any el Teatre Bosc acollia la representació de la comèdia catalana 
Bala perduda a càrrec del Cuadro Escénico de Pirelli dirigit per Joan Canillas.  Entre 
els intèrprets destacaven: Sebastià Morgades, Clotilde Jorquera, Antònia Junyent, 
Palmira Bertrán, Maria Rosa Callao, Maria Teresa Saladié, Joan Alcaraz, Ramon 
Bertran, Vicenç Gargallo ... 
Un any després l’elenc teatral de Pirelli guanyava el primer premi de Catalunya al 
Campeonato de Teatro Amateur de Empresas amb la representació de “Los blancos 
dientes del perro” d’Eduardo Criado i sota la direcció de Joan Canillas. 
Posteriorment, els tres grups finalistes representaren  al Teatro Calderón  l’obra 
“Las palabras en la arena” d’Antonio Buero Vallejo. La competició fou guanyada 
per la companyia vilanovina que aleshores era formada per: Clotilde Jorquera, 
Lina Forné, Teresa Giró, Rosa Maria Mateu, Tere Mestres, Florita Farré, Rosa 
Maria Bis, Fernando Cassany, Sebastià Morgades, Vicente Gargallo, Antonio 
Escuain, Marcos Álvaro, Conrado Tarradellas, Ramón Bertrán, Jaume Fort, Josep 
Baeza, Domingo Domènech, Miquel Olegario, Jordi Calvet, Jaume Botella, 
Eduard Montalvo, Manuel Marín, Manuel Masana, José Maria Vera o Julio 
Escobedo, entre altres. En un breu període de cinc anys l’elenc teatral va 
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representar més de quaranta obres, com “Cuando las nubes cambian de nariz” 
d’Eduardo Criado, el “Don Juan Tenorio” de Zorrilla o “El gran giravolt” d’A. 
Santos Antolí. 
En paral·lel al quadre escènic també es constituiria una coral o orfeó  que passaria 
a formar part del Grupo Pirelli de Educación y Descanso i que sota la direcció de 
Isidre Gallofré era constituït per 100 veus,  67 homes i 33 dones. Una iniciativa 
sorgida –segons els redactors del noticiari de l’empresa– “con el fin de solazar el 
espíritu”.   
La festa patronal de San Alberto Magno de 1957 es celebrava, com era habitual, 
amb activitats diverses: una simultània d’escacs al Foment Vilanoví, una missa amb 
la participació de l’Orfeó Pirelli , audició de sardanes al cinema Kansas, un partit de 
bàsquet al Campo de Deportes Pirelli, i al Teatre Apol·lo la representació a càrrec 
de la Sección Artística de Teatro Catalán del Grupo Escénico Pirelli de l’obra Un 
embolic de família dirigida per Joan Canillas.  
Poc temps després, el mateix grup escènic representaria al teatre del Círcol Catòlic 
l’obra L’Arbre Caigut. 
El 1957 es descentralitzaria el servei de fusteria  dedicat principalment a la 
construcció i reparació de les bobines i altres embalatges, traslladant aquest servei i 
uns trenta-cinc treballadors a una zona ubicada  a tocar de la carretera de Cubelles, 
davant dels blocs d’habitatges de l’empresa. Posteriorment, cap el 1965 també s´hi 
desplaçaria la secció d´accessoris i muntatges de cables elèctrics amb unes setanta 
persones. Tot el conjunt es convertiria en el Grup Autònom d´Accessoris i Muntatges 
(GAAM). 
Per aquella època s’estava construint a Milà, a la zona on havia existit l’antiga 
fàbrica Pirelli de la  Brusada, la que seria l’emblemàtica seu corporativa de Pirelli, 
un imponent gratacels  de 30  pisos i 124 metres d’alçada que exhibiria l’orgull de la 
companyia italiana i esdevindria tot un símbol del capitalisme industrial llombard.  
El grattacello Pirelli, obra de l’arquitecte Gio Ponti, seria popularment conegut com 
el Pirellone, i fou en el seu moment el més alt d’Europa. 
A Vilanova i la Geltrú Pirelli aprofitava les oportunitats que oferia la disponibilitat 
del nou port inaugurat a començaments de la dècada en el qual s’hi descarregaven 
materials indispensables per la fàbrica vilanovina com el plom. A Madrid 
s’instal·lava un cable Emanueli OF de secció 3x275 mm2 a 50.000 V per la Unión 
Eléctrica Madrileña. 
Els cables fabricats cada cop assolien tensions més altes i es començava a 
experimentar amb nous materials d’aïllament sintètics i derivats del petroli. El 
departament més gran de la instal·lació vilanovina era el de “Conductors”, sota la 
batuta de Julián Mansilla, un històric de la casa. 
La fàbrica vilanovina, però, continuava apostant per la diversificació de la seva 
producció. A l’equador dels cinquanta naixia la secció de “Gomespuma” dedicada a 
la fabricació d’aquest material destinat a la fabricació de seients, matalassos o coixins. 
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Com deia la campanya promocional: “Para un descanso completo, Gomespuma 
Pirelli es el secreto”. El producte s’aconseguia a partir del làtex  que s’importava de 
les plantacions que la companyia italiana tenia a Malàisia . El material base 
s’addicionava amb diferents ingredients accelerants o antioxidants i es feia madurar 
dins d’una càmera a temperatura. Posteriorment, la barreja era batuda i emmotllada 
i després es procedia a la vulcanització afegint sofre. Finalment, es desemmotllava de 
la caixa i es submergia en aigua freda. La secció estava al càrrec de Ricardo Mercado 
i estaria en funcionament fins el trasllat de l’elaboració dels productes diversos a la 
nova planta de Pirelli-La Plana el 1962.  
Una altra secció que tampoc perviuria en el temps –igual que la fabricació d’ampolles 
de polietilè– seria la secció de guants de goma produïts també a partir de làtex natural 
i altres ingredients. La mescla era filtrada i sotmesa a temperatura controlada. 
S’emmotllaven i posteriorment es submergien en  banys d’aigua. Després s’assecaven 
i s’introduïen a la caldera de vulcanització que els atorgava les propietats desitjades 
de resistència i consistència. Eren guants de qualitat diversa que podien utilitzar-se 
per cirurgia o neteja. 
Una altra divisió de fàbrica era la secció de bosses d’aigua calenta, una producció que 
sobreviuria al trasllat a La Plana juntament amb les corretges de transmissió, els 
paviments  o mànegues i tubs de pressió “Prescord”. La gamma de fabricació de 
mànegues incloïa tubs fets únicament de goma,  mànegues amb teles, mànegues tipus 
“Cord”, mànegues amb espiral metàl·lica, mànegues contra incendis ... 
A la revista Hechos y Noticias sovintejaven els petits reportatges sobre les diferents 
seccions de l’empresa, tant de la fàbrica com de les oficines, posant especial atenció 
en les fotografies i els noms de bona part dels treballadors, element que ho convertia 
en un reclam per productors i famílies. 
L’empresa –com tantes altres de l’època– s’havia dotat d’un cos de bombers 
voluntaris que el 1957 era format per 90 treballadors i que cuidaven del manteniment 
dels sistemes d’extinció i feien pràctiques i simulacres en prevenció de possibles 
incendis a les instal·lacions.  
El 1957 Pirelli s’estava construint al que seria polígon Almeda de Cornellà una nova 
gran fàbrica que acolliria  el Grupo Autónomo Moltex –empresa constituïda el 21 de 
gener–, dedicada a la fabricació de components emmotllats de cautxú i plàstic per a 
l’automoció, especialment per al model SEAT 600 que aviat començaria a fabricar-
se no lluny d’allà, a la Zona Franca de Barcelona. Les obres rebrien la visita de 
Leopoldo Pirelli, net del fundador de la societat. La planta arribaria a ocupar fins a 
850 treballadors, i als anys seixanta i setanta es convertiria en un dels referents de la 
mobilització obrera del Baix Llobregat. 
Segons el noticiari Hechos y Noticias de novembre de 1958 les noves instal·lacions foren 
beneïdes el 15 de juliol de 1957 i es posaren en funcionament el 1 d’octubre de 1958 
amb 365 treballadors. A partir d’aquell moment Cornellà disposaria de dues 
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empreses de la societat Productos Pirelli, S.A: el Grupo Autónomo Pirelli Wamba i 
el Grupo Autónomo Pirelli Moltex. 
El 1957 moria Josep Bertran i Musitu (1873-1957) que durant molts anys fou membre 
destacat del consell d’administració de Productos Pirelli, S.A. També fou membre 
destacat del règim franquista i gran amic i aliat del dictador. Una amistat que 
dugué Francisco Franco a passar uns dies d‘esbarjo a la masia dels Colls, propietat 
de Bertrán.    
Parlant del dictador, el juliol del mateix 1957 Franco atorgava a Pirelli el títol de 
“empresa ejemplar”. El premi anava explícitament dirigit a la societat de 
pneumàtics Nacional Pirelli, S.A., però es faria extensiu a tota l’organització 
espanyola de Pirelli. El guardó fou recollit pel president de la societat Guillermo 
de Azcoitia i pel director general Orfeo Gallo. Amb aquest motiu tots els 
treballadors reberen una gratificació especial com la del 18 de juliol.  
A la segona meitat dels cinquanta la divisió de cables estava dirigida per Renato 
Scotto i la fàbrica de Vilanova estava a càrrec de  Romolo Minella, amb Carlo Terzi 
com a director tècnic, Ettore Sacchetto com a director tecnològic, i amb José López 
Herrero al capdavant del grup autònom d’ Accessoris i Muntatges (GAAM). La 
planta de  Torredembarra seria dirigida aquells anys per Francesc  Escribano i 
després per Javier Mir i José Sagrera. 
L’economat laboral continuava al carrer de Josep Ferrer i Vidal des de 1928, dins el 
recinte de la fàbrica però amb accés directe des de l’exterior. El 1957 el responsable 
era Cristòfol Casañas. Quedaven pocs anys perquè el 1963 s’inaugurés el nou 
economat del carrer Recreu.  
Guillermo de Azcoitia y Muesca es convertia en nou president de la societat. A un 
altre nivell, el vilanoví  Joan Juandó i Alegret era prop de jubilar-se com a director de 
la sempre potent sucursal de Sevilla, de la qual també havien estat directors  Vicenç 
Clausells i Joan Pujol.  
El maig de 1957 la revista Hechos y Noticias informava de la mort de l’empleat Francesc 
de S. Sirvent als 73 anys,  després de 55 anys de servei a l’empresa. Sirvent s’havia 
incorporat a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú en el moment de la fundació i després 
seria traslladat a les oficines de Barcelona. Era el més antic de la Pirelli espanyola i 
s’hagués jubilat a finals de mes.  
El maig de 1957  Pirelli feia la primera instal·lació subterrània d’un cable tipus OF 
de secció 307 mm2 i 110 kV de tensió per fer l’enllaç de les subestacions de la línia 
Sants-Mata de Barcelona de 5.400 metres de llargada, propietat de la companyia 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA).  
El 8 de febrer de 1958 s’inaugurava el nou edifici corporatiu de Pirelli a Catalunya 
que s’havia aixecat a la Gran Via de les Corts Catalanes, aleshores Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, 612-614. Fins llavors la seu central ocupava un petit pis  
de la Ronda Universitat 18 entre Balmes i rambla de Catalunya. La primera pedra 
s’havia posat el setembre de 1952 i la benedicció del nou edifici, model 
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d’arquitectura racionalista, obra de l’arquitecte Eusebi Bona i Puig (1890-1972), 
fou presidida pel president de la societat espanyola Guillermo de Azcoitia i pel 
conseller i delegat general Orfeo Gallo. Era una edificació pròpia de les grans 
corporacions de l’època: ministerial, grisa, laberíntica i emmoquetada, que acollia un 
escalafó jeràrquic inacabable, inabastable, plena  d’empleats encorbatats i clenxinats 
que anaven d’aquí cap allà barrejant-se amb un altre exèrcit de subalterns de tota 
classe i condició. Secretàries, reverències, botones –grums–, besamans, fum de cigars, 
més secretàries … Era una mena de realitat paral·lela que era lluny, molt lluny de les 
fàbriques. 
La revista Hechos y Noticias en la seva edició de juny de 1958 es feia ressò de les 
visites que el mes anterior havien realitzat els directius Alberto Pirelli i el seu fill 
Leopoldo a Vilanova i la Geltrú i Manresa. A Vilanova foren acompanyats pels 
dirigents locals: Terzi, Zamora, Gallo, Garrido, Scotto, Fernández, Minella i 
Escribano.   
El 5 de juliol la seu corporativa barcelonina acollia l’acte d’entrega  de diplomes i 
distintius d’or als 112 treballadors amb més de 40 anys de servei.  Entre els empleats 
més antics destacaven Francesc Roig Vidal amb 49 anys d’antiguitat,  Josep Maria 
Cucurella Xicola (43), Julian Mansilla Toro (43), Vicenç Nolla Torner (40), o italians 
com Héctor Sacchetto Franchini (44), Carlo Terzi Fugazza (44) o Domingo Villotta 
Bagnara (43).  
El 17 de juliol s’inauguraven i beneïen els quatre blocs d’habitatges socials promoguts 
per Pirelli al costat de la carretera de Cubelles. Mesos enrere s’havia constituït una 
comissió adjudicatària per estudiar i resoldre les sol·licituds presentades per aspirar a 
algun dels vuitanta habitatges. La premsa local presentava  els grups construïts amb 
zona verda de “elegante y moderna arquitectura”. El Villanueva y Geltrú de 26 de juliol 
detallava la jornada inaugural. L’acte fou presidit pel secretari general Giménez 
Serrano en representació del governador civil, assistit per l’alcalde i vicepresident de 
la Diputació provincial Antonio Ferrer Pi, el president del consell d’administració de 
Productos Pirelli Guillermo de Azcoitia, Juan Mon Pascual en representació del 
delegat provincial de treball, l’arxipreste Mn. Pons Piñol, un delegat del Ministerio 
de la Vivienda, el director general de PPSA Orfeo Gallo i altres directius. Després de 
beneir-se els blocs d’habitatges es procedí a l’entrega  dels títols de propietat als 
beneficiaris. La crònica finalitzava així: “Han sido numerosos los villanoveses que en 
las pasadas festividades se han trasladado a aquel paraje para admirar las nuevas 
edificaciones que dan a la entrada a nuestra ciudad por dicha carretera la estampa 
de una gran ciudad”. Amb data de 24 de març de 1958 l’empresa havia emès una 
nota informativa interna relacionada amb el programa d’habitatges  socials destinat 
a les empreses. Es comunicava que el 17 de març l’Ajuntament havia signat 
l’escriptura per l’adquisició dels terrenys destinats a la construcció d’habitatges de 
l’Obra Sindical del Hogar. Pirelli i Fabricas Marqués procediren a retirar del 
Banco Hispano Americano l’import total del compte corrent “Prestamos pro 
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Viviendas”. Es tractava de 850.000 ptes. dipositades per les empreses i que serien 
entregades als propietaris dels terrenys. Es fa constar la cessió del crèdit a favor de 
les empreses que havien avançat proporcionalment aquella quantitat. L’alcalde 
agraïa les gestions de Marquès i Pirelli. A l’acte protocol·lari davant notari 
s’atorgava la venda dels propietaris a favor de l’Ajuntament de 27.169,50 m2 de la 
Sínia Llimonet per valor de 850.000 ptes., a pagar en cinc anualitats a partir de la 
data de recepció dels habitatges. L’Ajuntament acordava cedir el crèdit a les 
empreses  de manera proporcional a la quantitat contribuïda. A Pirelli 
correspondrien 359.300 ptes. pels seus 2.235 treballadors; a  S.A. Marqués 164.800 
ptes. per 1.025 treballadors, a FISA 84.600 ptes. per 526 treballadors, o 
Manufacturas El Fénix 65.300 ptes. per 406 treballadors. Amb els mateixos criteris 
de proporcionalitat seguien altres empreses com José Font Vilaseca, Griffi, Murillo 
y Freixa, Brocato, La Papelera Catalana, Talleres Tomás i La Calibradora 
Mecánica. Tot plegat sumava 850.000 ptes. amb una plantilla implicada de 5.287 
treballadors.  
En aquella Vilanova i la Geltrú dels anys cinquanta i seixanta l’habitatge seria un 
dels problemes endèmics més proclius a erosionar la integració i la convivència per 
tot aquell gruix d’homes i dones provinents d’altres terres peninsulars. Classes 
populars que s’amuntegaven en pisos sense condicions mínimes de salubritat o, 
pitjor encara, s’encabien a les barraques que proliferaven a la perifèria de la ciutat 
i que donarien pas a barris singulars com la Múrcia Xica. Per apaivagar el cop 
s’aixecaven habitatges obrers insuficients o es feien promocions públiques de “cases 
barates” a Sant Joan o a l’Armanyà, que no milloraven un resultat galdós. Passat 
el temps, hom podia aspirar a comprar un piset modest o aconseguir un lloguer 
decent. El desarrollismo dels darrers cinquanta i el consegüent final de l’autarquia 
que tancava oficiosament l’etapa de postguerra permetria algunes opcions de 
prosperitat. Possibilitats que, sovint, passaven per complementar els sous justets de 
les fàbriques amb la pràctica tant habitual de la pluriocupació, popularment “anar 
a fer hores”. Treballadors que anaven a torn i que dedicaven la resta del dia a 
desenvolupar un ofici en un negoci propi o a compte d’altri. En el cas que ens 
ocupa, treballadors de la Pirelli que, alhora,  feien de pagès, mariner, fuster, 
lampista , paleta, barber, forner, professor, comptable, botiguer ... o qualsevol altre 
ofici que ens podem imaginar. Hi ha exemples a cabassos.  Amb aquests sous 
addicionals es va poder avançar l’entrada  per comprar un piset, comprar el 
televisor, la rentadora o el Seat 600.  
A nivell empresarial les coses no havien anat gaire més bé: baixa productivitat, 
contracció del mercat, nul·la inversió en els mitjans de producció, sous raquítics, 
dificultat d’adquisició de les matèries primeres ... Però arribarien els Planes de 
Desarrollo de la mà dels tecnòcrates de l’Opus Dei. Els Planes foren, en paraules 
de Martí Marín, un veritable rescat de l’economia espanyola.   Permetrien, molt 
lentament, anar traient el cap de la senalla.  
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El 1958 es formava dins la delegació vilanovina del Grupo Pirelli de Educación y 
Descanso  un equip de bàsquet femení. La nova formació s’enfrontaria a les seccions 
femenines d’altres empreses com Pirelli Cornellà, Hispano-Olivetti o Sandoz. 
L’equip vilanoví l’integraven les jugadores: Conchita Rodriguez, Dolors Claramunt, 
Paquita Gual, Consuelo Giménez, Maria Teresa Esplugas, Nuria Fora, Flora Ferré, 
Montse Prat, Pepita Domingo, Carmen Alexander i Rosa Alsina. 
En un sentit ben diferent, el 23 de novembre de 1958 a l’església de Mar es beneïa 
l’estendard que el Grupo de Empresas Pirelli entregava solemnement a  l’Orfeó Pirelli 
de Vilanova i la Geltrú. L’encarregat de l’entrega fou el directiu Guillermo Garriga 
Ortoll en condició de president de la Comissió Gestora, i en feien recepció oficial 
Carmelo Garcia i José Fernández en representació de la direcció de la fàbrica, i Juan 
Martínez com a membre del jurat d’empresa. 
Alberto i Leopoldo Pirelli tornaven a Catalunya per assistir a un romiatge a 
Montserrat protagonitzat per més de dues-centes motos, convertit en acte 
promocional dels pneumàtics Pirelli.   
Un recull de dades elaborat per Josep Maria Freixa el 1958 sobre les indústries i 
l’ensenyament tècnic local publicat pels Cursos Politècnics de l’Escola Industrial, 
indicava la capacitat productiva anual de Pirelli: 8.000 tones de  cables d´energia, 
7.200 t de fils i cables aïllats, 2.800 t de cables telefònics i telegràfics, i 2.500 t de 
productes diversos de goma. Aleshores es fabricaven  cables telefònics, cables de 
distribució, cables d’oli fluid  OF, a més de productes diversos de goma: coixins, 
matalassos i altres productes  de gomespuma, corretges de transmissió, guants de 
goma, ampolles de polietilè, bosses d´aigua calenta… 
A començament de 1959 moria Luigi  Emanueli, durant molts anys responsable 
electrotècnic del grup i inventor del cable tipus Olio Fluido (OF). Aquell any  Pirelli 
comercialitzaria els primers cables d’energia amb aïllaments secs  termoestables. 
Cada any Pirelli participava activament a la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú. El pavelló de Pirelli acostumava a ser un dels més cèntrics i lluïts del certamen. 
En el terreny de l’esbarjo el final de la dècada vindria caracteritzat per les excursions 
organitzades pel grup Pirelli d’Educación y Descanso. A l’agost es feia una excursió 
col·lectiva d’una setmana, i al llarg de l’any es feien sortides arreu de Catalunya i 
Andorra, però també se’n feren de més ambicioses per Espanya, Portugal o França.  
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13. Pirelli, 1960-1969 
 
Els seixanta s’iniciaven amb la inauguració el 5 d’abril de 1960 del Grattacielo Pirelli 
a la piazza Duca d’Aosta davant l’Estació Central de Milà. El popular Pirellone, obra 
de l’arquitecte Giò Ponti i la col·laboració de Pierluigi Nervi, acolliria el Centro Pirelli 
i es convertiria en l’emblemàtica seu de la multinacional italiana. La inauguració 
comptà amb la presència preferent d’Alberto Pirelli i el cardenal Montini, que tres 
anys més tard es convertiria en el Papa Pau VI (Bellavite, 2015: 107).  
A Vilanova i la Geltríu no s’inaugurava cap gratacels, però s’iniciava una mena de 
dècada prodigiosa. Tant se val la repressió o les presons plenes de presos polítics. 
S’obrien noves oportunitats. S’havia de treballar, i s’havia de treballar molt per 
aconseguir allò que la societat de consum oferiria a la societat. Per la Pirelli també 
seria un moment de creixement. 
Segons detallava un reportatge sobre l’organització espanyola del Grup Pirelli 
publicat a la revista Fatti e Notizie de juny de 1960, aleshores es sustentava en les 
següents societats: Comercial Pirelli per l’organització comercial, la Compañia de 
Inversiones per gestionar les inversions financeres i immobiliàries, Productos Pirelli, 
S.A. amb establiments a Vilanova i la Geltrú (cables i articles diversos de goma, 
gomaespuma i fil elàstic), Grup Autònom Moltex a Cornellà amb articles en goma i 
materials plàstics, Grup Wamba de calçat amb goma també a Cornellà, i Nacional 
Pirelli a Manresa per la producció de pneumàtics. Es puntualitzava  que aleshores 
s’estava enllestint una planta a Torredembarra per la fabricació de fil esmaltat,  i 
s’havia projectat un establiment a Tarragona per a la producció d’articles de làtex, 
una intal·lació que, de fet,  mai s’arribaria a materialitzar. Així, a començaments de 
la dècada es prenia la decisió de traslladar la fabricació de fils esmaltats a una nova 
planta a Torredembarra. Els fils esmaltats anaven destinats principalment a bobinats 
de motor i s’incrementava la demanda social amb l’expansió dels electrodomèstics. 
La nova fàbrica absorbiria una part de personal provinent de l’antiga Sociedad 
Anónima de Cables Eléctricos (SACE) de Torredembarra que des dels anys vint es 
trobava sota el control de Pirelli. 
Així mateix, s’informava que la Pirelli espanyola tenia importants interessos en la més 
important societat espanyola productora de coure en barra i fil de material no fèrric 
amb planta a Córdoba; i una altra fàbrica de cables a Aranjuez. Igualment, la Pirelli 
era propietària del 50% de la Fergat España amb un establiment a Cornellà en el 
qual es fabricaven rodes “ruote” d’automòbil. La publicació no s’estava de recordar 
que de deia  dos anys es disposava d’un àmplia i moderna seu corporativa al centre 
de Barcelona. 
Fins superat l’equador del segle XX la fàbrica  vilanovina de Pirelli aniria 
consolidant la seva posició en tres tipologies de cables que, alhora, anaven associats 
a uns processos de fabricació ben característics. En major o menor mesura així 
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continuaria fins que aquelles tecnologies serien superades progressivament pels 
nous components derivats dels hidrocarburs que duria a  l’adopció de materials 
plàstics i, sobretot, de polietilens i altres materials termoestables que s’aplicarien a 
través de sistemes de vulcanització contínua. 
Mentre, el cor del negoci de cables de transport d’energia pivotaria encara durant 
un temps en  els cables aïllats amb paper impregnat, els singulars cables OF per 
molt altes tensions i els cables aïllats amb goma. Els dos primers sistemes 
d’aïllament amb paper donarien lloc a un departament de producció ben especial 
i característic que durant molt anys seria popularment conegut per “Cables R”. 
Els cables recoberts amb paper impregnat, tipus R o RR, es caracteritzaven per 
disposar al voltant del nucli conductor de successives  capes sobreposades de cintes 
de paper amb un molt baix contingut de humitat. Les cintes de paper d’una 
amplada especificada s’aplicaven sobre el conductor amb màquines faixadores. El 
paper podia tenir  gruixos i gramatges diversos. Després, el cable aïllat amb paper 
era sotmès a una operació d’assecat en caldera de buit a una determinada 
temperatura per acabar d’extreure la humitat residual. La caldera s’escalfava per 
circulació de vapor. Posteriorment, vindria la fase de impregnació de l’aïllament. 
La mescla de impregnació formada per resines fluïa a una caldera de buit o de 
impregnació.  A la caldera el cable aïllat era sotmès a diversos cicles amb fases 
alternes de buit, en la qual  la mescla anava penetrant i impregnant l’aïllament de 
paper, i una fase de pressió atmosfèrica en la qual reposava. Mentre, la mescla 
anava desgasificant i l’aïllament de paper anava absorbint les resines de 
impregnació. Després s’aplicava un tub de protecció amb un aliatge de plom o 
alumini que assegurava  el confinament de la mescla i evitava les pèrdues, i alhora 
servia de pantalla elèctrica contribuint a unificar el camp elèctric. La capa de plom 
fos s’aplicava mitjançant una premsa de plom. Finalment, com a capa més externa  
s’aplicava una coberta de protecció mecànica plàstica o una armadura de ferro. 
Una variant dels cables anteriors eren els cables OF “Oli fluid” dels que ja hem 
parlat anteriorment. Es tractava d’una tecnologia inventada i patentada per Pirelli 
i reservada per cables d’altíssimes tensions.   
El nucli  central era format per una espiral de platina d’acer que formava una mena 
de túnel  per l’interior del qual circulava l’oli. Els fils o segments de coure o alumini 
es cablejaven al seu voltant formant el conductor que transportaria el corrent 
elèctric. Sobre aquest conductor “foradat” es seguia un procediment propi dels 
cables aïllats amb paper, aplicant successives capes sobreposades de paper. Després 
venia una fase d’assecat, l’aplicació de la protecció de plom en una trefiladora de 
plom, i posteriorment es dipositava en una caldera de vapor on es feia el buit a 
l’interior del cable per eliminar l’aire i es passava diòxid de carboni per eliminar la 
humitat. El principi fonamental era poder substituir  la mescla impregnant d’alta 
viscositat  per oli fluid desgassificat a pressió, capaç d’emplenar i evitar la formació 
d’espais buits que podrien esdevenir punts de ionització, i alhora, assegurar el nivell 



  
231 

 

de pressió a l’interior del cable amb la presència d’uns dipòsits d’expansió annexos 
que s’encabien a l’interior de la bobina que acollia el cable. Exteriorment s’aplicaven 
proteccions mecàniques de diverses tipologies segons la funcionalitat prevista. 
Com hem anat veient, els cable aïllats amb goma i els diversos productes fabricats 
amb aquest material, partien del cautxú natural, i més tard del cautxú sintètic. El 
primer era  producte de la coagulació del làtex que s’extreia  de diverses plantes 
tropicals. Per aconseguir l’elasticitat de la goma calia  un procés de vulcanització 
amb presència d’un agent catalitzador com el sofre i acció de calor. Al procés s’hi 
afegien diversos ingredients d’acord a les propietats desitjades.  
La fabricació de la goma per aïllament de cables elèctrics  es feia a partir de la 
mescla o combinació del cautxú i la resta de materials. Aquest procés de barreja i 
homogeneïtzació es feia en un sistema de mescladors  que podien ser oberts 
(sistema de cilindres o calandres), o tancats (tipus Bambury), on es dosificaven i 
barrejaven de manera controlada els diferents  ingredients per aconseguir un 
producte uniforme. 
En els cables aïllats amb goma el conductor era habitualment coure estanyat, per 
evitar fenòmens de corrosió i atac químic. L’aplicació de l’aïllament de goma sobre 
el conductor podia realitzar-se mitjançant tres processos diferents: extrusió en 
trefila contínua, embolcallat amb tires de goma mitjançant una faixadora, o 
aplicació per compressió d’una tira de goma longitudinal en màquina tipus Disch. 
Aquest darrer sistema aviat quedaria en desús i no tindria la notorietat dels 
anteriors. L’extrusió de la goma es duia a terme en una màquina d’extrusió o trefila 
amb un cargol o vis sens fi de transport i treball del material que era aplicat sobre 
el conductor al capçal d’extrusió. Amb l’aïllament aplicat sobre el cable aquest 
s’introduïa en procés continu dins d’una caldera o tub de vulcanització a pressió i 
temperatura dins del qual la goma vulcanitzava i adquiria propietats termoestables 
que li conferien l’elasticitat, la resistència i les propietats elèctriques i mecàniques 
desitjables. A Vilanova i la Geltrú el cas pioner fou el de la Trefila Catenària 150 
situada al centre de Conductors o Cables Goma. L’altre  procés  era l’aplicació de 
la goma sobre el cable mitjançant el faixat de tires de goma calandrada i l’aplicació 
de cintes de tela al damunt. El cable era enrotllat en bobines de ferro i aquestes es 
situaven dins un sistema autoclau horitzontal on s’injectava vapor a pressió per 
aconseguir el vulcanitzat. Posteriorment, es retiraven les cintes de cotó superficials. 
Si es pretenia disposar d’una superfície d’aïllament llisa i regular la vulcanitzava es 
realitzava sota un tub o protecció de plom. Després del procés de vulcanització en 
autoclau calia pelar la capa de plom. Finalment s’aplicaven proteccions externes  
que podien ser una capa de goma, una trena tèxtil o bé alguna capa metàl·lica. 
La revista Hechos y Noticias corresponent a gener de 1960 informava de l’acte 
d’homenatge que s’havia fet al treballador Guillermo Garriga Ortoll, el treballador 
més antic de la Pirelli arreu del món després de 57 anys de servei. Havia entrat a 
treballar a la fàbrica de Vilanova el 1902 realitzant els primers assentaments 
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comptables, i després va treballar a la central de Barcelona. L’homenatge fou presidit 
per Guillermo de Azcoitia, amb la participació de l’administrador delegat de la Pirelli 
SpA Manuel Dubini que va fer arribar el missatge  d’Alberto Pirelli. 
Per aquelles èpoques es celebraria un de tants partits de futbol entre l’equip de la 
fàbrica de goma i el de la planta de conductors varis. Tenia lloc al Camp Municipal 
d’Esports de Vilanova amb els rituals corresponents a un enfrontament d’aquella 
categoria: sacada d’honor, rams de flors, copes ... 
Entre els equipaments culturals del grup cal destacar les biblioteques que es trobaven 
a les plantes de Vilanova i la Geltrú, Manresa i Barcelona. La  de Vilanova i la Geltrú 
estava a càrrec de Joan Vallés i Rosita Ribero. La biblioteca estava farcida de volums, 
preferentment relacionats amb qüestions tècniques, ordenats segons la temàtica i, 
molt sovint, amb renovades enquadernacions de qualitat on s’hi gravaven les lletres 
Pirelli, s’hi posava el segell de control i la targeta per possibles préstecs, uniformitzant 
d’aquesta manera una part del contingut del fons. En tractar-se llibres tècnics de 
diverses modalitats, la majoria eren editats a l’estranger i escrits en anglès, francès o 
italià. Alguns d’ells eren duts per tècnics i directius que viatjaven. 
La primavera de 1960 s’organitzava al Teatre Bosc de Vilanova la VI edició dels Jocs 
Florals Pirelli. Es podia participar a les seccions temàtiques: Amor, Pàtria, Fe, tema 
lliure i periodístic. Totes les composicions  guanyadores eren redactades en català, 
fins i tot la corresponent a la Pàtria. Les coses, poc a poc, anaven canviant. 
Mentre, el grup d’Educación y Descanso  Pirelli continuava organitzant concursos 
de fotografia, dibuix o escultura; al mateix temps que l’Orfeó Pirelli es prodigava en 
actuacions . El desembre de 1960 oferia un concert nadalenc al saló del Foment 
Vilanoví. Després vindrien concerts benèfics a l’Hospital, la Casa d’Empara i al 
sanatori  de Sant Joan de Deu de Calafell. El 8 d´octubre de 1961 actuaria al Palau 
d´Esports de Barcelona. 
El 7 de febrer el ministre de Indústria  Joaquin Planell visitava la fàbrica vilanovina 
acompanyat del president del Consell d’Administració Guillermo de Azcoitia, el 
conseller i director general Orfeo Gallo,  el sotsdirector general Martín Garrido, 
l’alcalde Ferrer Pi i altres directius locals com Renato Scotto, Carlo Terzi o Ettore 
Sacchetto. El 7 de maig s’organitzaria una excursió multitudinària a Montserrat per 
part de tots els centres del grup d’Educación y Descanso Pirelli amb la participació 
de 1.300 persones, 29 autocars i 132 motos. L’excursió s’acompanyà de l’actuació de 
l’Orfeó Pirelli de Vilanova i la Geltrú.  
El 30 de juny de 1961 a la seu central de Barcelona tenia lloc un acte de 
reconeixement a Carlo Terzi i Ettore Sacchetto amb motiu de la seva jubilació. L’any 
següent, en una mena d’homenatges creuats, Terzi Fugazza rebria la Medalla al 
Mèrit en el Treball arrel dels seus 47 anys de servei, i el president de Productos Pirelli, 
S.A. Guillermo de Azcoitia Muesca rebia l’Ordre del Mèrit de la República Italiana.  
Mentre, a partir de la tardor de 1961 el noticiari Hechos y Noticias dedicaria una atenció 
preferent a l’apartat de la bústia de suggeriments, una formula per incentivar la 
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participació activa dels treballadors que proposaven millores tècniques per 
incorporar als respectius llocs de treball. Les propostes eren valorades i rebien una 
assignació econòmica. La revista desplegava la fotografia amb el nom dels 
protagonistes, una breu descripció de la millora suggerida i l’assignació. Era una 
manera de fer-los protagonistes, enaltir l’orgull personal,  incentivar la competitivitat 
entre els treballadors i millorar la productivitat. 
Mentre, cada dia a tres quarts de dues es continuava escoltant el toc llarg de sirena 
que advertia que calia entrar a treballar. Un segon toc curt de sirena volia dir que 
tothom havia de ser al seu lloc de treball. Els migrats sous de subsistència es 
complementaven amb mesures de protecció social (economat, assegurances, 
beques d’estudi ...) que situaven aquelles remuneracions per damunt de les del 
sector tèxtil. 
Els operaris disposaven d’un gran aparcament per bicicletes –fins i tot es donaven 
facilitats per adquirir-ne una–, i també d’un local social –local de l’Obra de 
Educación y Descanso– situat sobre l’economat laboral. El local, amb biblioteca, 
bar o sala d’actes,  era punt de trobada per aquells treballadors que volien 
compartir el temps de lleure.  
També funcionava una escola d’aprenents i, posteriorment, es donarien tota mena 
de facilitats perquè els treballadors poguessin estudiar a l’Escola Industrial, o fins i tot 
es podien fer les dues coses a la vegada. D’un i altre lloc en sortirien durant molts anys 
futurs pèrits, capatassos, encarregats, contramestres, ajudants tècnics ... L’empresa 
sempre va facilitar la simultaneïtat de poder treballar i estudiar.  
Si durant molts anys una part important dels titulats sorgits de l’Escola d’Enginyeria 
vilanovina desplegaria la seva vida professional a la Pirelli, també és ben cert que al 
llarg de moltes dècades molts professionals de Pirelli –així com d’altres empreses de 
la ciutat– es dedicarien, en paral·lel,  a exercir la docència al mateix centre educatiu 
–fos en els ensenyaments universitaris o a la Formació Professional–, aportant 
coneixements i experiència laboral. Una pràctica que quedaria reduïda a la mínima 
expressió amb l’aplicació de la llei de incompatibilitats. 
El 27 de desembre de 1961 el president de la societat espanyola Guillermo de Azcoitia 
signava la comunicació oficial indicant que s’havia nomenat conseller delegat  a 
Orfeo Gallo i director general a Martin Garrido. A partir del 1 de gener de 1962 les 
societats Comercial Pirelli, S.A., per a la gestió de les vendes; la Nacional Pirelli, S.A. 
de pneumàtics, i la Compañia de Inversiones, S.A. per a la gestió de compres, 
quedarien integrades dins de Productos Pirelli, S.A., amb voluntat explícita de 
concentrar activitats.   
L’esquema organitzatiu i les principals novetats de la Pirelli espanyola quedarien 
registrades a la publicació de 1962 Pirelli. Coloquios de Información. Historia y 
organización (DD.AA, 1962). 
Com hem indicat amb anterioritat Productos Pirelli, S.A.  formava part del Grupo 
Pirelli Internacional, i a través del contracte amb la Société Internationale Pirelli, S.A. 
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de Basilea comptava amb l’assessorament de la Pirelli SpA de Milà. En virtut dels 
Acords de Roma de 1957 i per tal d’adaptar-se al nou Mercat Comú Europeu calia 
millorar la coordinació entre Pirelli Spa i la Société Internationale Pirelli. Entre les 
participacions cedides per la SIP a la Pirelli SpA el 19 de juny de 1962 es trobaven 
les corresponents a Comercial Pirelli, S.A. de Barcelona, Compañia de Inversiones 
de Barcelona, Productos Pirelli, S.A. de Barcelona, a part d’altres societats 
consociades d’Anglaterra, Argentina, Brasil, Canadà, Mèxic, Grècia o Turquia. 
(Bellavite, 2015: 111). 
El totpoderós president de la societat espanyola era Guillermo de Azcoitia; 
acompanyat al vèrtex de l’organització per Orfeo Gallo en qualitat de conseller 
delegat i per Martín Garrido com a director general. La companyia estava 
organitzada en tres grans divisions de  Cables, Goma i Pneumàtics. 
La divisió de cables la formaven la fàbrica de Vilanova i la Geltrú i la planta de fils 
esmaltats de Torredembarra. La de Goma comptava amb la secció de productes de 
goma de la mateixa fàbrica de Vilanova, el Grupo Autónomo  Moltex a Cornellà –
dedicat a elements emmotllats, antivibradors i components de l’automòbil en 
general–,  i el Grupo Autónomo Wamba, fabricant de calçat a la mateixa població. 
Finalment, la divisió de pneumàtics era constituïda per la fàbrica de Manresa. També 
formaven part de l’òrbita Pirelli la Sociedad General de Cables Eléctricos, S.A. 
(SGCE) domiciliada a Madrid i amb una fàbrica de cables elèctrics a Aranjuez que 
ocupava 300 treballadors. Pirelli tenia en aquesta societat una participació no 
majoritària, i li feia  assessorament tècnic. 
Amb una relació semblant es trobava Fergat Española, S.A. amb domicili social a 
Barcelona i planta de fabricació a Cornellà de Llobregat on es fabricaven llantes 
d’automòbils i que ocupava 90 treballadors. Es constituí a partir de la iniciativa 
conjunta de Fergat S.p.A. de Torí i de la Pirelli espanyola. El 1962 les participacions 
respectives eren del 50% i Productos Pirelli tenia l’exclusiva de venda. Finalment, hi 
havia la Sociedad Anónima de Conductores Eléctricos (SACE) amb fàbrica a 
Torredembarra i dedicada a la producció de cables elèctrics. L’empresa fou 
adquirida per Pirelli, i iniciats els anys seixanta  havia cessat la seva activitat, fent-se 
càrrec de  la plantilla la nova fàbrica d’esmaltats  que Pirelli havia constituït a 
Torredembarra. 
La munió de càrrecs intermedis, secretaris i secretàries i tota mena de personal tècnic 
i administratiu que farcia el mastodòntic edifici de la Gran Via barcelonina ho feia 
seguint els estrictes dictats del Glorioso Movimiento Nacional, per una banda, i els 
designis que emanaven de la seu central italiana de tons igualment paternals, però 
forjats en un context democràtic. I per damunt de tot, ressonaven les paraules 
atribuïdes a Alberto Pirelli:  “Los Pirellianos todos, desde los dirigentes situados en 
las más altas posiciones de responsabilidad, a los más modestos colaboradores, saben 
bien que la Empresa, no sólo no pide a nadie de los suyos, sino que prohibe a todos 
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el hacer cualquier acto incorrecto y saben que nunca la corrupción ha sido usada 
como arma comercial”.  
La legislació en termes laborals havia imposat que les empreses grans havien de 
disposar d’un servei mèdic permanent.  Al llarg dels anys pel servei mèdic de Pirelli 
hi passaren un bon nombre de metges, practicants o infermeres. Segons es constata 
a la revista Hechos y Noticias de gener de 1962, aleshores el servei era encapçalat  pel 
Dr. Pere Miret i Soler, els practicants Artur Ferret i Plana, José Romero Cortés, 
Cristòfol Miret i Cuadra, les infermeres Maria Manzanares Rodríguez, Maria Teresa 
Orriols i Carbonell, i el mosso Rogelio García Villegas. 
De fet, Pere Miret havia substituït al seu pare Joaquim Miret. Més endavant es faria 
càrrec del servei el Dr. Fernando Martín. A partir de 1992 el servei mèdic seria 
externalitzat.  
Mentre, se succeïen les actuacions de l’Orfeó Pirelli, fos en clau local com els concerts 
nadalencs al Foment Vilanoví, o bé la intervenció del 28 de gener de 1962 al Teatro 
Calderón de Barcelona. En aquella època l’orfeó era dirigit pel mestre  Joan Josep 
Chalaux que més endavant acceptaria fer-se càrrec del cor de la Unió Villanovesa 
“el Coro”. Chalaux residia a Barcelona i era Comanador de la Orden de Alfonso 
X el Sabio. Pel concert de Nadal del 26 de desembre de 1964 al local de la Sociedad 
Coral La Unión Villanovesa  el mestre Chalaux comptaria amb la col·laboració de  
Blanca-Rosa Bertrán en qualitat d’auxiliar. El repertori oferí nadales i altres obres en 
català com el “El noi de la mare”. Actuaren com a solistes  la senyora Juanita Pla i 
els senyors  Lleó, Martí i Olegari. 
A la primavera de 1965 l’Orfeó actuaria a Montserrat. 
Arrel de les greus inundacions que el setembre de 1962 afectaren diversos municipis 
de l’entorn de Barcelona, Pirelli col·laboraria amb els damnificats enviant matalassos 
de gomespuma, botes industrials, bosses d’aigua calenta, guants de goma i 3.000 
parells de calçat Wamba. En paral·lel, s’obririen  subscripcions entre els treballadors 
a iniciativa dels jurats d’empresa. Es recolliren més de 206.000 pessetes. En aquella 
tragèdia la fàbrica Moltex de Cornellà en resultaria especialment  afectada.  
L’ampliació de l’aeroport de Barajas afavoriria les comandes de paviment de goma i 
desplaçaria molts dels muntadors especialistes a  la capital espanyola. 
Per la fàbrica vilanovina també eren una bona oportunitat de negoci la inauguració 
de nous cinemes que exigien de cables elèctrics, gomespuma per les butaques i, sovint, 
paviment de goma.  
A cavall de 1962 i 1963 Pirelli executaria un dels seus projectes més notoris 
participant en la construcció de la central hidroelèctrica de Aldeadávila a la 
província de Salamanca, propietat de la companyia elèctrica Iberdruero. La 
fàbrica vilanovina elaboraria i instal·laria per primera vegada un cable tipus OF 
de 250.000 V amb una secció de 220 mm2.  La instal·lació fou especialment 
complexa per a la confecció de terminals i connexions tenint en compte que el 
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cable anava instal·lat en un pou vertical de 300 metres per enllaçar els 
transformadors amb la subestació.   
Una altra fita notable seria la inauguració el 9 de setembre de 1963 del nou economat 
laboral de Pirelli instal·lat a la cantonada dels carrer Recreu i Vapor. L’economat 
ocupava la planta baixa d’un edifici de nova construcció en el qual una mena 
d’entresol acolliria la seu del Grupo Pirelli de Educación y Descanso. El primer 
economat de l’empresa a Vilanova havia estat al carrer de Josep Ferrer i Vidal. 
Des de 1947 funcionaven a les empreses de més de cinquanta treballadors els 
anomenats jurados de empresa, una institució dedicada a tractar diversos aspectes 
interns de l’organització, però  evitant sempre qualsevol intervenció en les decisions 
empresarials. Els jurats d’empresa esdevindrien l’embrió del que anys a venir serien 
els comitès d’empresa, representants electes dels treballadors. Amb la timidesa i 
discreció pròpia de l’època, els jurats d’empresa esdevindrien el cavall de Troia 
d’algunes organitzacions sindicals que actuaven en la més estricta clandestinitat.  
La revista mensual Hechos y Noticias que des del primer número de desembre de 1955 
i fins el de desembre de 1963 s’editaria en gran format , a partir de gener de 1964 
passava a tenir un format força més reduït. 
El 1964 el grup Pirelli editaria per primera vegada el cèlebre Calendari Pirelli, un 
potent instrument de promoció amb inequívoc gust artístic i més dubtosa idoneïtat. 
El impulsor de la iniciativa fou Derek Forsyth del departament de Màrqueting de 
Pirelli Ltd a Anglaterra, i que comptà amb l’aprovació de la central milanesa. La 
primera edició fou encarregada  al fotògraf i dissenyador anglès  Robert Freeman, 
ben conegut pels seus treballs amb The Beatles. Les fotografies foren realitzades les 
Illes Balears (DD.AA., 2001b). 
Mentre, al nostre país, el  Primer de Maig es celebraria sota l’omnipresent campanya 
dels “25 años de Paz”. El viatge de la secció d’Educación y Descanso, en consonància 
amb el context, organitzaria un viatge per veure, entre altres indrets, el Pilar de 
Zaragoza o el Valle de los Caidos.    
La direcció general del grup espanyol continuava confiada a Martín Garrido. El 
director de la divisió de cables era Renato Scotto, Enrique Zamora era director de 
tecnologia de la fàbrica de cables; José Fernández-Caravera, director de la fàbrica 
cables;  Davide Vecchio,  sotsdirector  de  la fàbrica de cables; Francisco Escribano,  
director de la fàbrica de fils esmaltats; i Raboso, director de vendes. Altres 
personatges amb una certa rellevància dins la divisió de cables serien Antoni 
Jaumandreu, Xavier Mir, Ramon Bach, Rafel Picas o Cristòfol Vadell, entre altres.  
Aquell mateix any es construïa el nou edifici que acolliria les activitats del Grupo 
Autónomo de Accesorios y Montajes. Seguint a la part industrial de la divisió de 
cables, el 1964 es fabricaven i comercialitzaven a Vilanova i la Geltrú els primers 
cables d’energia per mitjana tensió amb aïllaments EPR (Etylene Propilene 
Rubber). També es disposaria de instal·lacions pròpies per a la fabricació de 
components plàstics (PVC) i de mescles de goma.  
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El 1964 la fàbrica de Vilanova i la Geltrú ocupava una superfície de 96.547 m2, 
dels quals 71.517 m2 eren coberts. La secció de Trefilaria i corderia ocupava 6.530 
m2, la de Cables de Goma de Mitja Tensió  9.780 m2, la de Cables de Plàstic 12.570 
m2, la de Cables en Paper de 16.280 m2, i el departament de Cables Goma 13.570 
m2. Caldria afegir els magatzems d’entrada i sortida, els tallers de manteniment i 
d’instal·lacions, i altres seccions annexes. La central de fluids ocupava una 
superfície de  1.120 m2. No es comptabilitzave els grups autònoms. 
Pirelli havia construït un gran pàrquing al carrer Soler i Morell per acollir les 
bicicletes i les motos dels treballadors. Posteriorment, i força més reduït, aquest 
pàrquing es traslladaria a les pròpies instal·lacions de la fàbrica al capdavall de la 
rambla Pirelli.  
En aquella època, Romolo Minella, director del Centro de Construcciones 
Industriales de les fàbriques de Vilanova i la Geltrú, rebria a la Casa degli Italiani 
de Barcelona la condecoració pel Mèrit al Treball de mans del cònsol general de 
Itàlia a la ciutat.  
A l’apartat internacional, Pirelli instal·laria el 1965 el primer cable OF a 200 kV en 
corrent continu de 119 km d’enllaç entre les illes  de Còrsega i Sardenya. 
El 3 de març d’aquell any  Leopoldo Pirelli assumia la presidència i gerència de la 
societat Pirelli S.p.A. substituint el seu pare Alberto Pirelli, el qual es convertiria a 
partir d’aquell moment en president honorari. Una direcció diferent en un context 
canviant: “Els anys seixanta s’havien tancat en una voràgine de contradiccions 
creixents que posaven en perill les perspectives, no només de creixement, sinó 
també de supervivència de la societat”   (Bellavite, 2015: 114). Entre el 27 i el 29 de 
juliol de 1966 Leopoldo Pirelli faria la seva primera visita oficial a Catalunya en 
qualitat de president de la societat. L’acompanyava Vittorio Rostagno, conseller 
delegat de la Société Internationale Pirelli, i visitaren les instal·lacions de Vilanova 
i la Geltrú, Manresa i els nous terrenys on s’estava aixecant la nova planta de La 
Plana.  
El 1967 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú havia impulsat la constitució del 
Consejo Económico y Social amb voluntat d’oferir una reflexió de present i una 
prospecció del futur de la ciutat. Als documents i conclusions presentades Pirelli hi 
tenia un paper rellevant. Aleshores el capital social  de Productos Pirelli, S.A.  era 
de mil milions de pessetes, ocupant a la ciutat una superfície total de  200.000 m2, 
dels quals 130.000 m2 eren edificats, i ocupant  2.500 persones. La potència 
instal·lada era de 17 milions de kWh, amb una mitjana diària superior als 60.000 
KWh,  i el consum del carbó per les calderes es comptabilitzava en 8 milions de 
quilos. La producció diària es quantificava en  80 tones de cables i 23 tones 
d’articles diversos de goma. Es fabricaven cables i conductors elèctrics aïllats amb 
goma natural o sintètica, aïllats amb clorur de polivinil, polietilè, paper impregnat o 
cables amb aïllament d’oli fluid. Entre els diversos productes de goma destacaven les 
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mànegues, tubs, paviments, planxes de goma, corretges trapezoidals, corretges 
planes, bandes transportadores, articles de goma esponjosa, guants de goma, i altres. 
Per aquelles dates ja s’havia iniciat la construcció de la nova planta productiva a la 
zona de La Plana  amb una superfície de 80.000 m2, dels quals 18.000 m2 edificats, 
i que acolliria la fabricació dels productes diversos de goma. Aquella operació 
permetria ampliar i adequar la capacitat productiva de la divisió de cables elèctrics . 
Alberto Zancán s’havia convertit en nou director general de la societat a l’Estat 
espanyol, fent costat al president Azcoitia, el vicepresident executiu era Orfeo 
Gallo i el conseller delegat Martín Garrido. En els aspectes socials Guillermo 
Garcia Ortoll presidia la comissió gestora del Grupo Pirelli de Educación y 
Descanso. 
Entre el  21 i el 26  de febrer de 1967 la fàbrica vilanovina acolliria diverses 
reunions tècniques al voltant de l’altíssima tensió i els cables OF.  
En tant que bens d’equip els cables elèctrics restaven al marge dels principals canals 
de difusió orientats als mercats de consum, ben diferent al que succeïa amb els 
pneumàtics, protagonistes de fires, propaganda o competicions, i lluny dels anuncis 
de la Wamba Pirelli emesos per la televisió. Malgrat tot, les fites tècniques en el 
camp dels cables elèctrics es succeïen a gran velocitat en un món on les 
comunicacions globals cada cop assolien més importància i en el qual el 
desenvolupament d’aparells elèctrics –industrials i domèstics–, i els creixements 
demogràfics i econòmics afavorien l’increment dels consums d’energia elèctrica. 
El 1967 es donava per finalitzada la fabricació i instal·lació del cable tipus OF a 
250 kV i 1.000 m2 de secció d’enllaç entre Escombreras i Cartagena per  
Hidroeléctrica Española, S.A. La companyia italiana també havia iniciat la 
producció dels primers cables tipus microaxial per a telecomunicacions. 
El 1968 la fàbrica vilanovina iniciava el subministrament de cables d’energia 
resistents a les radiacions a les primeres  centrals nuclears espanyoles. El laboratori 
de Vilanova es dotaria de la primera càmera d’assaig Loose Of Cooling Accident 
(L.O.C.A.). Fou en aquest sector de les centrals nuclears que Pirelli es veuria abocat 
a fer desenvolupaments tècnics molt exigents i, en molts casos, pioners. Fou el cas 
dels cables tipus “Afumex” –com es coneixerien més endavant–, i que es 
convertiria en un genèric en el món dels cables, i que permetien productes lliures 
d’halògens, no propagadors de l’incendi i amb una  reduïda emissió de fums i gasos 
tòxics. 
De manera semblant començaven a fabricar-se els primers cables de mitjana  
tensió amb aïllaments secs extrusionats, que poc a poc deixarien enrere els 
tradicionals aïllaments de paper impregnat.  
A l’estiu Alberto Pirelli deixava el càrrec d’administrador de la Societe 
Internationale Pirelli (SIP) i es convertia en president honorari. A la seva declaració 
esmentava: “Quan, de molt jove, vaig iniciar la meva tasca en el llunyà 1904, no 
existia fora de Italia, més que una modesta fàbrica a Espanya, ocupant només 
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algunes desenes d’empleats [...]”. En aquell moment, més de seixanta anys després, 
Pirelli tenia activitat industrial en 9 països amb 27 fàbriques i  ocupava 29.000 
empleats. 
La Vanguardia Española de 20 de juny de 1969 informava de la junta del consell 
d’administració de Productos Pirelli, S.A. celebrada el 12 de juny presidida per 
Guillermo de Azcoitia i el conseller delegat Martín Garrido. En aquell sessió 
Azcoitia renunciaria a la presidència per jubilació, i Orfeo Gallo al seu càrrec de 
vicepresident executiu, tot i que continuarien al consell com a vocals. A partir 
d’aquell moment el nou president del consell d’administració seria  José Felipe 
Bertrán Caralt, fill de Felip Bertrán i Güell i net del controvertit Josep Bertrán i 
Musitu que ja havia presidit el consell d’administració de Pirelli en el passat. Eren 
reelegits  Orfeo Gallo i Jorge Miquel, entrava com a nou conseller Artur Suqué, i 
renunciaven a continuar Miquel Mateu i Carlos E. Montañés.  
Un dels que plegava era Miquel Mateu i Plà, “el mateu dels ferros”, industrial que 
havia estat alcalde franquista de Barcelona. El seu pare havia estat proveïdor de 
les estructures de ferro de la primera fàbrica Pirelli el 1902. Un dels que agafava el 
relleu al consell d’administració era Artur Suqué, gendre de Miquel Mateu, 
empresari que seria president de Casinos de Catalunya. 
Orfeo Gallo es convertiria en president del consell d’administració de Comercial 
Pirelli, S.A. i de la Compañia de Inversiones, S.A. El consell d’administració de 
Productos Pirelli, S.A. de 26 de març de 1969 aprovava, finalment, l’absorció  de 
la Sociedad General de Cables, S.A., que primer havia tingut la fàbrica a Cornellà 
de Llobregat i després a Aranjuez.  
El dilluns 22 de gener de 1968 s’inaugurava i  es posava en funcionament  la nova 
planta d’articles de goma del  Grupo Autónomo Artículos Varios a La Plana, a 
tocar de la carretera de l’Arboç. L’any següent s’hi traslladarien més de set-cents 
treballadors que fins aleshores havien desenvolupat la seva feina a la fàbrica de  les 
rambles de la Pau i Pirelli. La nova planta disposava d’una superfície de 80.000 
m2, dels quals 18.000 m2 eren edificats, i les seccions principals es dedicarien a 
l’elaboració de tubs Prescord, mànegues de pressió, corretges trapezoidals de 
transmissió, paviments de goma o bosses d’aigua calenta. En aquestr sentit, el juliol 
de 1966 l’Ajuntament havia aprovat l’ampliació del “camí vell de Barcelona a 
Tarragona” que anava des de la carretera de l’Arboç fins  la nova fàbrica de la 
Plana.  
A la revista Hechos y Noticias de Juliol de 1969 s’hi reproduïa per primer cop la 
memòria, el balanç i la compte de pèrdues i guanys de la societat corresponents a 
l’exercici anterior i aprovats a la junta general ordinària de 12 de juny. Es 
detallaven els resultats de les divisions de cables, pneumàtics i goma. Aquest darrer 
apartat incorporava la fàbrica vilanovina de La Plana, el Grupo Autónomo 
Wamba i el G.A. Moltex, ambdues de Cornellà de Llobregat.  
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En relació als resultats del sector dels cables s’apuntava un increment de producció 
i vendes, a excepció del fil esmaltat. 
Relatiu a la nova fàbrica de La Plana una primera conseqüència havia estat el 
tancament de les activitats productives del làtex  “ante la desviación de la demanda 
–sobre todo por parte de la industria del automòbil, en lo que se refiere a asientos 
de espuma de làtex– hacia otros artículos de proceso de fabricación distinto”. 
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14. Pirelli, 1970-1979 
 
Des del punt de vista tècnic, la dècada dels setanta s’iniciaria amb la introducció 
d’aïllaments secs  termoestables amb sistema de vulcanització contínua en 
catenària per cables d’energia d’alta tensió, com alternativa als tradicionals i 
costosos cables aïllats en paper, que encara continuarien fabricant-se durant uns 
quants anys més. Malgrat les considerables inversions inicials que calia realitzar en 
el procés productiu, es tractava d’un salt tecnològic i qualitatiu de gran 
transcendència. Durant uns anys encara coexistirien les dues tecnologies.  
A nivell de grup internacional Pirelli viuria canvis de gran calat a partir d’una 
operació en el sector pneumàtics tant ambiciosa i arriscada com poc realista. Una 
cosa semblant passaria uns trenta anys després amb l’adquisició de Telecom Italia. 
De feia temps que Leopoldo Pirelli buscava  aliances i formes de integració amb 
algun dels principals fabricants de pneumàtics. Finalment, les possibilitats es 
reduïren a un possible acord amb els fabricants Michelin, Continental o Dunlop. 
El febrer de 1970 el consell de Pirelli examinava la proposta de integració amb el 
grup anglès Dunlop, lleugerament més gran que la companyia italiana en termes 
de facturat i número d’empleats, però no pas en rendibilitat. La societat resultant 
de l’operació s’hauria de dir Union Dunlop Pirelli (Bellavite, 2015: 125). 
L’acord amb Dunlop s’havia formalitzat el 10 de novembre de 1970, i no es 
tractava d’una fusió cross border a l’estil tradicional (Bellavite, 2015: 128). De 
l’operació en sorgiria la companyia  Industrie Pirelli constituïda amb una 
participació del 51% de Pirelli Spa i el 49% de Dunlop. Des del primer moment 
es multiplicarien les dificultats estructurals i conjunturals per fer viable la iniciativa: 
resultats negatius, alta inflació, increment dels costos de la mà d’obra, alt nivell 
d’endeutament ... (Bellavite, 2015: 128). 
Tornant a l’activitat dels cables elèctrics, el 1962 s’havia iniciat l’etapa 
protagonitzada per Davide Vecchio, un període que es caracteritzaria per l’aposta 
de transformació, expansió i modernitat, deixant enrere les estructures i els 
mètodes caducs que havien acompanyat els anys de l’autarquia econòmica. 
Vecchio es convertiria en el màxim responsable de la divisió de cables substituint 
primer el director de la fàbrica de Vilanova José Fernández- Caravera, i més 
endavant el cap de la divisió cables de Productos Pirelli, S.A. Renato Scotto. La 
direcció de la fàbrica vilanovina s’adjudicaria a Francisco Escribano. 
Davide Vecchio esdevindria un personatge determinant per fer circular l’empresa 
cap a la  transició democràtica i cap a l’assoliment de les cotes d’eficiència i 
productivitat exigibles per poder competir en un context internacional especialment  
complex. En aquell entorn d’alta competitivitat el grup Pirelli hauria de superar 
reptes d’alta intensitat. El grup internacional continuava sota la batuta de la  Societè 
Internationale Pirelli (SIP) amb seu a Basilea, supervisant les activitats de les 
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consociades d’arreu del món repartides en 9 països i amb  28 fàbriques  que ocupaven 
uns 27.600 treballadors. 
Per la seva part, Productos Pirelli, S.A. amb seu a Barcelona continuava controlant 
la fàbrica de cables elèctrics i  la factoria de La Plana  dedicada a articles diversos de 
goma, ambdues a Vilanova i la Geltrú, la planta de pneumàtics de Manresa, les dues 
fàbriques de Cornellà de Llobregat dedicades a calçat de goma i  articles  emmotllats 
de goma per automoció, respectivament, i la planta de Torredembarra on es 
fabricaven  fils esmaltats per bobinat de motors. Alhora, la societat espanyola de 
Pirelli continuava mantenint interessos a la Fergat Española, S.A. amb fàbrica a 
Cornellà de Llobtegat, on es produïen i subministraven llantes de cotxe per Pirelli. El 
1970 ocupava 185 treballadors.  
El 1971 la planta de Moltex  i tot el barri Almeda patirien especialment les 
inundacions provocades pel riu Llobregat a Cornellà i àrees properes.  
A Vilanova i la Geltrú el diari local  de 24 d´abril de 1971 informava que Pirelli 
havia acordat cedir a la ciutat l’espai destinat al seu enllaç de ferrocarril situat  a la 
part inferior de la via entre les rambles Pirelli i de la Pau, aleshores de José Antonio. 
El vial de ferrocarril que penetrava a l’interior de la fàbrica feia anys que no 
s’utilitzava. Després es convertiria en un carrer de mal transitar. 
Eren moments expansius per les filials del grup italià i La Vanguardia de 9 de maig 
de 1971 informava que Productos Pirelli, S.A. invertiria 192 milions de pessetes a 
la fàbrica de La Plana i 82 a la de cables elèctrics de Vilanova. 
El 19 d´octubre moria a la seva casa de Casciago, a la província de Varese, Alberto 
Pirelli, qui havia estat primer dirigent de la companyia i fill de fundador. Tal com 
indicava Piero Ostellino a “Il mondo di Alberto Pirelli” publicat a Pirelli. Rivista 
d’Informazione Tecnica el 1977, la figura d’Alberto Pirelli sempre anà acompanyada 
d’una forta càrrega moral. Com deixà escrit al seu testament: “studiare con dubbio, 
agire con fede” [estudiar amb dubte, actuar amb fe] (Ostellino, 1977). Fou autor dels 
textos La Pirelli. Vita di una azienda industriale el 1946 i  Dopoguerra 1919-1932. Note ed 
esperienze  el 1961 (Ostellino, 1977). L’etapa d’Alberto Pirelli al capdavant del grup 
havia estat caracteritzada per un fort creixement en tots els sentits. L’etapa 
protagonitzada pel seu fill Leopoldo no gaudiria d’unes condicions tan favorables.   
El 1972 Pirelli realitzaria el cable submarí d’enllaç entre les illes d’Eivissa i 
Formentera per la companyia elèctrica  Gas y Electricidad, S.A. (GESA). El 
projecte contemplava 16 km de cable de secció 3x50 mm2  a una tensió de 30 kV. 
Mentre, les activitats artístiques, culturals, socials i esportives del Grupo Pirelli  de 
Educación y Descanso Delegación de Villanueva y Geltrú no s’aturaven. El 
president del Grupo Pirelli era aleshores Adolfo Franco, mentre que Carlos 
Redondo era el delegat de l’Obra de Educación y Descanso a Vilanova i la Geltrú. 
Al local social es projectaven les pel·lícules premiades al concurs de cinema 
amateur. L’elenc de teatre amateur Tespis també feia representacions al local 
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social. En representació del grup Pirelli participaria al VII Concurso Provincial 
Sindical de quadres escènics amb l’obra El Cepillo de Dientes, representada al teatre 
del Círcol Catòlic i on obtindria la placa de Menció Honorífica. Per la seva part, 
la secció fotogràfica organitzava una excursió a Barcelona. També organitzarien 
un concurs de fotografia emmarcat en els actes de la Fira de Novembre.  
En l’ordre esportiu, el març de 1972 es celebrava el III Cros Pirelli amb la 
participació de prop de  600 atletes  a la zona de Sant Cristòfol. Només a la secció 
de pesca amb canya, a l’abril es gestionaren i proporcionaren unes 50 llicències de 
pesca. El campionat local convocaria al port seixanta productors participants. 
D’altra banda, a Ribes Roges es celebraria la primera edició del concurs de pesca 
submarina. Encara hi havia espai per altres modalitats com el concurs de pesca  en 
embarcació, o el campionat social de pesca al llançat en el que hi participaven totes 
les fàbriques del grup. En paral·lel, el campionat de tennis taula reunia a 40 
treballadors, una modalitat que en aquella època engrescava molts participants i 
que permetia entrenar-se al local social. Per continuar movent-se s’organitzaren 
sessions de jazz al mateix indret  amb l’actuació del músic i treballador de l’empresa 
Sr. Vadell. A finals de juny de 1972 a la batejada Pista de Baloncesto Pirelli es 
celebraren les revetlles de Sant Joan i Sant Pere amb música de tocadiscos, 
El 22 d’octubre s’organitzava l’excursió “del Rovelló” amb una participació de 60 
assistents. Finalment, per tancar el capítol lúdic-esportiu, el 17 de desembre es 
celebrava el Festival Mágico Infantil dedicat als fills dels treballadors amb la 
participació de Jaume Cuatrecasas i unes projeccions de cinema còmic a càrrec de 
Tomàs Cruells. De manera regular es feien adquisicions de llibres destinats a la 
biblioteca del local social. 
Aquell any es realitzaria la instal·lació de la línia elèctrica subterrània Hortaleza-
Alcobendas  a Madrid amb un cable Oli Fluid a 250 kV. Pirelli també fabricaria i 
instal·laria els 16 km del primer cable submarí amb aïllament en EPR a 30 kV 
entre Eivissa i Formentera. 
Mentre, el 21 d’abril de 1972 es creava oficialment l’arxiu històric de Pirelli a la 
seu central de la Bicocca a Milà, a Viale Sarca 202 (Bigazzi, 1990). Durant anys 
varen acumular-se papers de tota mena en un soterrani  ben singular. Anys a venir 
vaig poder conèixer la Viviana Rocco, qui va ser responsable de l’Archivio Storico 
delle Industrie Pirelli entre 1988 i 2009. Segons la revista Culture e Impresa de desembre 
de 2009, el 1972 l’arxiu de Pirelli va ser el primer arxiu de la regió de la Llombardia 
en rebre la qualificació de “considerable interès històric”.  
En aquella època anirien agafant volada al nostre país les mobilitzacions obreres. 
El règim franquista estava agonitzant, la manca de llibertats individuals i 
col·lectives es perpetuava i la precarietat social feia malviure molts col·lectius. En 
aquest context efervescent, els darrers anys de la dictadura franquista es 
caracteritzarien pels moviments contestataris protagonitzats especialment pels 
treballadors i pels estudiants. La resposta del sistema era sempre la repressió 



  
244 

 

policial i judicial. En un altre nivell destacaria la lluita armada impulsada per 
organitzacions com ETA, GRAPO o FRAP. Malgrat el clima de dictadura, 
aquelles accions  no eren aïllades ni exclusives del nostre país. Els fets de maig del 
68 havien generat arreu d’Europa moviments de tota mena que havien trasbalsat, 
o ho havien intentat, els precaris  equilibris sorgits del final de la segona Guerra 
Mundial.  
A la part que ens ocupa, diverses veus han testimoniat el naixement el 1970 de 
l’organització armada italiana Brigate Rosse (Brigades Roges) dins la fàbrica 
milanesa de Pirelli. Així ho indicava  Adelaide Aglietta a la pàgina web de 
sienaradicale: “Les BR neixen a la inici dels setanta dels sectors avançats de la classe 
obrera com a solució embrionària del Bisogno strategico –necessitat estratègica–  de 
mantenir l’ofensiva en les noves condicions polítiques, caracteritzades pel violent i 
sagnant contraatac que la burgesia estava organitzant (...) Això no és casualitat, 
perquè la mateixa classe obrera de Pirelli representava en aquella etapa els nivells 
més alts de consciència política i d’autonomia, madurats per la lluita de masses del 
bienni 68-69 (...)”. 
De fet, alguns dirigents de la Pirelli serien víctimes d’atemptat de les BR. 
El 1973 la companyia italiana aconseguia un nou rècord instal·lant quatre cables 
tipus OF de secció 1x500 mm2 i tensió a 132 kV fabricats a la planta napolitana 
d’Arco Felice per cobrir l’enllaç de 44 km  entre Mallorca i Menorca a compte de la 
societat elèctrica GESA. Aleshores fou l’enllaç més llarg del món per transport 
d’energia en corrent alterna, i l’enllaç submarí més llarg amb cable d’oli fluid. La 
revista Fatti e notizie de maig de 1973 presentava el projecte com “il maggiore e più 
moderno del mondo”. Continuant amb els cables submarins el 1977 Pirelli 
executaria el projecte del nou enllaç entre Eivissa i Formentera per GESA de 13 km 
de llargada amb un cable de secció 3x120 mm2 i tensió de 30 kV. 
El 1974 els laboratoris de Pirelli a Bicocca havien iniciat la recerca per desenvolupar 
cables de fibra òptica. El 1977 farien unes primeres instal·lacions experimentals i el 
1979 es feia una primera intervenció a la central telefònica de Roma (Galindo 
Gómez). El 1976 Pirelli realitzaria l’enllaç submarí de 15 km entre Lanzarote i 
Fuerteventura a compte de l’elèctrica  UNELCO amb un cable de secció  3x120 
mm2 i una tensió de 30 kV.   
El 25 de maig de 1976 José Felipe Bertrán de Caralt cessava com a conseller i 
president de Productos Pirelli. En el seu lloc es nomenava Martin Garrido Baldíz com 
a president i Alberto Zancán com a conseller delegat. Mentre, Enrique Zamora 
substituiria a  Ettore Sacchetto a la direcció Tecnològica.  
El 3 d’agost de 1977 l’historiador local Albert Virella –fill de Vicenç Virella, qui 
fou  responsable de l’àrea de Manteniment de la fàbrica durant molts anys– signava 
un article al Setmanari de Vilanova i la Geltrú, en commemoració dels 75 anys de la filial 
italiana a la ciutat i del com s’havia arribat a ocupar en aquells moments fins a 2.300 
treballadors. Sobre la gènesi de l’assentament apuntava sense cap mena de dubte a 
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l’ombra del patrici  Francesc Gumà i Ferran, impulsor, entre tants altres projectes, 
de l’allargament de la rambla de la Pau. Afegia: “Avui tothom estranya com una 
indústria que no afavoreix gens l’estètica s’hagués deixat construir amb façana a la 
nostra principal avinguda. Està clar que la nostra òptica no és la mateixa dels homes 
que fà setanta cinc anys, quan la construcció estava a l’hora de la mort i ningú 
edificava una sola casa” (Virella, 1977b). Explicava com la fàbrica va créixer al ritme 
de l’electrificació, i de les dificultats per arribar a una entesa per allargar la rambla de 
Joan B. Pirelli i les gestions efectuades per l’alcalde Joan Pujol, empleat de la casa 
italiana.    
En qualsevol cas, la ciutat i el país estaven vivint moments convulsos, semblant a la 
situació de setanta-cinc anys enrere. La mort del dictador Franco coincidiria amb 
tensions polítiques i econòmiques, les unes d’ordre intern i altres de caràcter 
internacional, que afectarien el trànsit cap a la democràcia i enfangarien en gran 
mesura el mercat laboral. A finals de 1978 la Pirelli vilanovina  ocupava no gaire 
més de 1.500 treballadors. 
El 1978 el grup milanès adquiria Trefimetaux, la divisió de cable de la 
multinacional francesa Pechiney que es convertiria en Treficable Pirelli France 
(Bellavite, 2015: 145). La metàfora del moment de decadència podria quedar 
il·lustrat amb la venda el 1978 del majestuós Grattacelo Pirelli aixecat feia anys al 
centre de la capital llombarda i convertit en símbol de la burgesia industrial 
milanesa. D’aquesta manera l’emblemàtic Pirellone es convertiria en la seu de la 
Regione Lombardia.  
Com a contrapunt, caldria ressaltar que a les darreries dels anys setanta Pirelli 
introduïa a l’Estat espanyol la producció de cables destinats a sectors industrials 
sota el concepte cables Afumex. N’hem parlat anteriorment.  Es tractava de 
productes codificats com a LS0H (low smoke, zero halogen o halogen free) 
caracteritzats pel seu comportament al foc, a base d’una reduïda propagació del 
foc, baixa emissió de fums i reduïda toxicitat d’aquests. Eren cables de seguretat 
pensats inicialment per equipaments que exigien alta seguretat com les centrals 
nuclears, però que amb el pas dels anys es destinarien a tota mena d’equipaments 
de pública concurrència. La marca comercial Afumex de Pirelli esdevindria un 
concepte genèric que s’estendria arreu del mercat per qualificar aquesta mena de 
productes. Amb aquests i altres productes Pirelli es posicionaria amb força en els 
sector emergent de les centrals nuclears, desenvolupant tecnologies pròpies i el 
coneixement associat. 
L’empremta d’un estil paternalista sobreprotector que sempre havia estat present, 
però que s’havia accentuat després de la guerra amb el règim autàrquic franquista, 
havia anat acumulant maneres de fer no sempre ben alineades amb conceptes com 
l’eficiència, la productivitat o la competitivitat. S’havia creat una estructura 
sobredimensionada poc sensible a l’impacte dels costos fixes. Una estructura 
colossal en termes físics i de mà d’obra. Les ampliacions de postguerra es 



  
246 

 

reproduïen a un ritme exacerbat molt superior a la capacitat d’optimitzar els 
recursos i recuperar les inversions. De la vella fàbrica modernista de planta baixa 
a base d’ornaments de maó que combinaven amb els grans finestrals es passaria a 
una estructura freda i formigonada de línies sòbries i diferents pisos que 
verticalitzaven els processos i, en  conseqüència, encarien la producció. Ara, 
matèries primeres i semielaborats s’havien de moure horitzontal i verticalment. La 
gran diversitat de tipologia de productes a fabricar eren l’orgull i l’ADN de la 
companyia. Com anotava l’economista Pere Lleonart, aquesta és una bona tàctica 
en un escenari d’economia autàrquica, però la falta d’especialització acaba afectant 
la competitivitat en un escenari d’economia lliure. La plantilla es multiplicava de 
manera semblant ocupant una mà d’obra supèrflua que, malgrat els baixos sous 
que imperaven, més d’hora que tard acabaria llastrant els resultats de la societat. 
La primera sotragada derivada d’aquells desequilibris fou l’expedient de crisi de 
1978, que seria el precedent del pla de viabilitat que caldria implantar a inicis de 
la dècada dels vuitanta i que descansaria, sobretot, en una dràstica reducció de 
plantilla a partir de prejubilacions negociades i en l’externalització de serveis 
(Lleonart-Garola, 2002; 255).  
Paradoxalment, el múscul econòmic i societari de Pirelli va permetre la viabilitat 
d’altres empreses industrials. Com indicaven Pere Pascual i Jordi Nadal:  “La societat 
Productos Pirelli, S.A. era el principal client i qui efectuà dipòsits de primera 
matèria més considerables per tal de possibilitar que l’empresa [la metasl·lúrgica 
Lacambra] es mantingués en activitat durant el trienni de 1979-1981” (Pascual-
Nadal, 2008b: 599). Giuseppe Vedda era l’apoderat de la filial italiana. 
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15.  Pirelli, 1980-1989 
 
El 1980 Davide Vecchio es jubilava precipitadament i tancava la seva etapa a la 
direcció de la Divisió Cables. La seva gestió significaria un decidit canvi de inflexió 
en positiu, deixant enrere els principals factors estructurals distorsionadors propis del 
període franquista. L’empenta per modernitzar, però, s’enduria pel davant les 
darreres edificacions modernistes que quedaven, l’antiga xemeneia, el refugi de la 
guerra o la imponent biblioteca farcida de interessants volums tècnics. S’imposava 
novament la idea, malentesa, de que tota renovació ha de dur implícitament la 
barroera destrucció del passat, sense filtre, sense reflexió. El relleu de Vecchio vindria 
imposat des de Itàlia nomenant un desconegut Manlio Josia, una persona gris i 
controvertida. Afortunadament, el mandat seria curt, gràcies a una pugna desigual 
amb un brillant Sandro Rossetti, un alt directiu amb qui entraria en conflicte i que 
provocaria que el 1982 Josia hagués de fer les maletes. 
La revista Cable Review de juny de 1980 editada per la multinacional italiana posava 
l’accent en l’increment de la demanda de instal·lacions subterrànies de cables OF 
a 400 kV a l’Estat espanyol. En aquest sentit, a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú 
s’havia fet un prototipus de cable OF a  400 kV de tensió amb un conductor 
d’alumini de secció 500 mm2 que va superar totes les proves elèctriques normatives 
exigides. La mateixa publicació donava notícia el desembre de la construcció a 
Cubelles de la nova central tèrmica del Foix amb cables fabricats per Pirelli. La 
central, propietat de Térmicas del Foix, S.A., amb una potència de  500 MW seria 
equipada amb sis cables tipus OF de secció 1200 mm2 i tensió a  220 kV instal·lats 
dins d’un túnel. 
A nivell internacional el 1980  vindria marcat pel final de l’aliança entre Pirelli i la 
multinacional anglesa dels pneumàtics Dunlop, que no superarien les crisis internes 
dels anys setanta dels seus respectius països. Els números no sortien i l’aliança 
grinyolava. Les dues societats es repartiren les corresponents participacions i 
seguiren el seu camí. El 1986 Leopoldo Pirelli parlava de “il matrimonio fallì o in 
realtà non fu mai consumato” (Bellavite, 2015: 146). 
Dunlop vendria part de la seva activitat a la japonesa Sumitomo mentre Pirelli es 
centraria en la seva competència directa amb Goodyear i Michelin.  Mentre, la 
divisió de cables a Catalunya havia dividit la seva activitat per negocis: Mercat 
General, Empreses elèctriques, Diversos Especials, Metal·lúrgia i Mescles, Grup 
Autònom d’Accessoris i Muntatge –GAAM– i Fils esmaltats. 
Una disposició general interna de 23 de juny de 1981 signada per Sandro Rossetti 
comunicava que la direcció del  Grup Cables Energia es confiava a  José Luis 
Guerin, el  Grup Cables Mercat General a Xavier Cardona, el Grup Cables 
Especials a Alberto Borella, el Grup Fils Esmaltats a José Sagrera, el Grups 
Productes Intermedis a Paolo Cattaneo, el GAAM a Josep Planas, els Serveis 
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tècnics a José López, la Direcció Tecnologia a Ramon Bach i les Relacions 
Industrials a Eduard Ferrer. Dies després es comunicava que la  Direcció 
Comercial Cables Energia s’adjudicava a Lluís Arias.  
El desembre de 1981  Guido Terzi –fill de Carlo Terzi– es jubilava com a 
representant a Madrid de la divisió pneumàtics de Pirelli. Era el mateix any en que 
la residència de tècnics i directius de Pirelli, coneguda popularment per cal Terzi 
es convertia en l’escola La Pau. 
Pirelli protagonitzaria la primera instal·lació de cable amb aïllament en sec 
extrusionat de secció 1x700 mm2 i una tensió de 110 kV  a Barcelona a compte de  
Hidroeléctrica de Catalunya. Contemporàniament, s’instal·laria un cable a 
Zaragoza per Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) amb secció de 1x500 mm2 i 
tensió de 138 kV. Mentre, la Pirelli italiana realitzava una  instal·lació 
experimental de cables i accessoris per la companyia elèctrica italiana Enel a 1.100 
kV, aleshores la major tensió aplicada a un cable. En aquesta mateixa línia s’hi 
aplicaria un prototipus de cable de fibra òptica amb quatre fibres. 
En aquella època la Borsa de Milà era dominada per grups com ENI, Fiat, 
Montedison, Olivetti o Pirelli (Crepax, 2002; p.309).  
El 1982 es constituiria a Basilea la Pirelli Société Générale amb participació al 50% 
de la financera  Société Internationale Pirelli (SIP) i de la industrial  Pirelli S.p.A. 
En aquell joc d’equilibris complex la Pirelli espanyola quedaria participada per un 
39,7% de  Pirelli Spa i  un 59,4% de la Société Internationale Pirelli (Bellavite, 
2015: 152). 
En aquella època s’introduiren els cables de tecnologia Afumex al sector de les 
companyies elèctriques i el mercat general per distribució de baixa i mitjana tensió. 
També el 1982 el grup inaugurava la primera planta de cables de fibra òptica a 
Battipaglia, a la regió de la Campània, la Fibre Ottiche Sud SpA (FOS).  
El 1 de gener de 1982 desapareixia la Direcció Social i les seves competències eren 
absorbides per una nova Direcció de Personal que dirigiria  Marcial Solé Morera. 
El conseller delegat de la filial catalana era Giuseppe Vedda, i Rossetti continuava 
al capdavant de la divisió Cables de Productos Pirelli. Precisament fou aquest 
darrer qui aquell any incorporaria Fernando González Cajigós com a nou director 
general de la planta de Vilanova i la Geltrú en substitució de Manlio Josia. En els 
seus sis anys com a màxim mandatari González viuria moments delicats que 
resoldria amb serenitat i eficàcia. Nascut a Barcelona havia treballat vint anys a  
Aismalibar, empresa fundada el 1934 a Montcada i Reixac dedicada a trefilats i 
laminats de coure. A partir de 1988 González aniria enllaçant diversos càrrecs 
directius dins la companyia Pirelli a Anglaterra o Itàlia, tant en el sector de cables, 
telecom o pneumàtics. Durant la seva etapa com a director general la fàbrica de 
Vilanova hagué de superar un exigent pla de viabilitat. La crisi persistent i les 
pèrdues econòmiques acumulades posaren en perill la continuïtat de la planta. 
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Entre 1985 i 1986 s’afrontaria una profunda reestructuració del negoci i una 
reducció de plantilla a partir d’un sistema de prejubilacions.  
Moltes empreses havien superat els anys setanta amb no poques dificultats. 
Estructures sobredimensionades, la crisi econòmica derivada dels elevats preus del 
petroli, la inestabilitat del final de la dictadura franquista i la transició cap a la 
democràcia, i altres factors desequilibrants. Com indicaven els economistes Pere 
Lleonart i Àlvar Garola, en entrar als anys vuitanta “les multinacionals són les que 
han sabut encaixar millor la situació. Pirelli, per exemple, que entrava en aquest 
període amb una producció molt extensa i verticalitzada i, per tant, amb baix valor 
afegit, ha realitzat sense gaires aldarulls una profunda reconversió que comporta 
inversions elevades i una notable reducció de plantilla” (Lleonart-Garola, 2002; 251). 
Certament, calia fer els deures, i fer-ho amb fermesa, convicció i discreció. 
Entre 1982 i 1983 González dissoldria les unitats de negoci en que s’havia dividit 
la divisió de cables: Grup Energia, Mercat General, Cables Especials i Accessoris. Es 
mantindrien els Grups Autònoms: el G.A. Esmaltats amb fàbrica a Torredembarra, 
el G.A. Moltex a Cornellà (fabricació de components per la indústria de l’automòbil: 
articles emmotllats, trefilats de goma i plàstic o mànegues de fré o de radiadors), el G. 
A.  Articles Tècnics a Vilanova-La Plana (tubs de goma a baixa, mitja i alta pressió, 
paviments en goma per us industrial i civil, corretges trapezoidals per a us industrial 
i automòbil, i bosses d’aigua calenta).   
A nivell internacional, el 1983 el Grup Pirelli encetaria el que Carlo Bellavite 
qualificaria com “La fine di un’epoca” (Bellavite, 2015: 157). L’abril d’aquell any hi 
hauria novetats a l’estructura propietària de la Pirelli & C. amb la participació de 
la Cam Spa –Consorzio Approvvigionamenti Metallurgici e Meccanici, 
constituïda el 1915–, i que després es convertiria en Camfin  Spa, presidida per 
Silvio Tronchetti Provera, pare de Marco Tronchetti.  
Després de la fallida de l’operació Dunlop i mitjançant les gestions de Leopoldo 
Pirelli, la família Tronchetti Provera decidia injectar liquiditat  a la Pirelli & C. 
També hi participaria el grup de Carlo de Benedetti (Bellavite, 2015: 159). Era una 
porta d’entrada que quedaria definitivament oberta. Marco Tronchetti Provera 
(Milano, 1948), llicenciat en economia a la Bocconi, es casaria en segones núpcies 
amb Cecilia Pirelli, filla de Leopoldo. El gendre, doncs, aviat agafaria el relleu del 
sogre, i es faria amo i senyor de la situació. 
El 1984 es donava per acabada l’etapa de la societat Productos Pirelli, S.A. 
constituïda el 1917 i que acollia totes les activitats de Pirelli a l’Estat espanyol. A 
partir d’aquell moment es segregaven jurídicament  els diversos negocis en 
diferents societats anònimes. Així, el 28 de desembre de 1984 es constituïa la nova 
societat Cables Pirelli, S.A. com a societat escindida de Productos Pirelli. A partir 
d’aquell moment l’antiga divisió de cables de Productos Pirelli era automàticament 
transferida a la nova companyia, nomenant Fernando González com a director 
general i Xavier Cardona com a sotsdirector general, el qual també ostentava la 
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direcció industrial. El vilanoví Cardona, enginyer tècnic i llicenciat en ciències 
econòmiques,  s’aniria projectant de baix cap a dalt des de posicions modestes, 
gràcies a un coneixement precís del procés de fabricació i la seva voluntat de 
millora contínua en termes d’eficiència i productivitat. Tant important era assolir 
la velocitat de fabricació en un cable d’alta tensió, com apagar els llums si no feien 
falta.   
La divisió de productes diversificats i la fàbrica de La Plana de 1968 passarien a 
formar part de la nova societat Productos Industriales del Caucho, S.A. (PICSA) 
ocupant uns 400 treballadors. El director general seria Vicente Mascaraque.   
Amb la creació de Cables Pirelli, S.A. el centre de decisions de la planta vilanovina 
es traslladaria a la pròpia ciutat, en comptes de ser a la Gran Via de les Corts 
Catalanes de Barcelona, massa allunyat de l’activitat productiva.  
L’equip directiu el completaven persones com Lluís Arias, Carlos M. Redondo, 
Francesco Franceschi, Julio Minella, Eduard Ferrer o Raffaello Facchini. Al 
capdavant del Grup de Fils Esmaltats (ESMAR) s’hi trobava Joan Manuel Viver, i 
Josep Planas encapçalava el Grupo Autónomo de Accesorios y Montajes.  
En els aspectes operatius aquell any s’executava l’enllaç de cable submarí a 30 kV 
entre les illes de  Lanzarote i La Graciosa. Al Canadà la societat italiana 
protagonitzava la instal·lació d’un cable submarí tipus OF a 525 kV. Un any 
després a la central d’Aldeadávila s’instal·lava un cable OF a 400 kV.  
També seria el 1985 en que la companyia milanesa procedia a l’adquisició de 
l’empresa Metzeler de titularitat alemanya amb una important presència en el 
sector de pneumàtics per motos i un alt reconeixement en el camp de la recerca 
tecnològica.   
En el sector dels cables elèctrics es consolidava la transició dels cables de paper 
impregnats cap a la tecnologia dels cables amb aïllament sec. Es passava de models 
tripolars amb plom i armats a cables monopolars amb coberta de PVC.  
En els darrers trenta anys de segle XX la tecnologia dels aïllaments secs per alta tensió 
s’aniria imposant. Els costos de  fabricació eren menors i la instal·lació més fàcil. 
Únicament es mantindria el format de cable OF amb plom en cables a 400 kV. En 
el cas de cables a 220 kV es passaria dels cables OF amb plom el 1975 a una 
tecnologia d’aïllament amb polietilè (XLPE) amb plom el 1993, o bé d’aïllament de 
polietilé amb pantalla d’alumini corrugat el 1998, o d’aïllament de polietilé amb 
pantalla d’alumini composite el 2000.  
El 1985 s’inaugurava al Mercat del Born de Barcelona l´exposició “Catalunya, la 
fàbrica d´Espanya”, una fita per posar en valor la història i el patrimoni industrial del 
país. La mostra presentava tota mena d’elements vinculats al procés industrialitzador 
català. Pirelli també hi fou present amb diversos catàlegs d’època i alguns aparells de 
mesura. Destacaven els  manuals sense data Pruebas mecánicas, físicas y eléctricas de las 
primeras materias empleadas en la elaboración de los conductores Pirelli, o Instrucciones para la 
confección de los empalmes               en aislante reconstituido, a més de diversos fulletons:  
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Cordón flexible GTR-34 Pirelli,  Conductores garantizados de linea tipo 3900 y 4000 Pirelli o 
Cable concéntrico evita-fraude E-F-S Pirelli.  La fàbrica de Vilanova i l Geltrú també 
presentava diverses mostres de cables elèctrics i un aparell galvanòmetre.   
El mateix 1985 es presentaria un projecte per a convertir l’àrea industrial milanesa 
de la Bicocca en un modern Pol Tecnològic. Un any després s’aprovava la 
requalificació de la superfície, actuant en representació de Pirelli el seu 
administrador delegat  Filiberto Pittini (Bellavite, 2015). El 22 de juliol de 1987 La 
Vanguardia informava del propòsit de Pirelli de invertir 14.000 milions de pessetes 
a Catalunya en els propers tres anys, segons havia anunciat el conseller delegat de 
Pirelli España Giuseppe Vedda. De la inversió prevista, 7.500 milions 
correspondrien a la divisió de pneumàtics, 4.900 milions a la de cables –que 
contemplava la nova planta de Vilanova–Cavigel, la modernització de la fàbrica 
de Torredembarra i l’adaptació per a la fabricació de cables de fibra òptica–,  1.750 
milions per les filials Pirelli Moltex de Cornellà  i Metzeler-Pendelástica de 
components de cautxú pel sector de l’automòbil;  i 865 milions a la planta de 
Productos Industriales del Caucho (PICSA) de Vilanova i la Geltrú de corretges de 
transmissió. 
En aquell moment, la fàbrica vilanovina aspirava a  obtenir la concessió dels cables 
pels Jocs Olímpics que es celebrarien a Barcelona l’estiu de 1992. 
Però abans d’arribar a l’any olímpic, el 1987 la fàbrica de Vilanova i la Geltrú feia 
realitat dues fites de gran transcendència pel futur, la nova fàbrica de Cavigel i una 
secció per a la fabricació de cables de fibra òptica. El 16 d’octubre de 1987 el 
president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol inaugurava al nord de la ciutat  
la planta de Pirelli Cavigel, que a partir d’aquell moment complementaria les 
antigues instal·lacions de Baix a mar, que passarien a anomenar-se en codi intern 
com a Pirelli Cavimar. Cavigel aviat es posicionaria com una planta de referència 
en el seu sector. Especialitzada en els cables tipus building wire –cables de sèrie 
destinats a la construcció–, era una planta competitiva i eficient en termes de 
productivitat gràcies a disposar de maquinària moderna i un magatzem intel·ligent 
integrat seguint el model  Computed Integrated Manufacturing (CIM). Així mateix, la 
planta es focalitzaria en els cables tipus Afumex.  El mateix any,  a la fàbrica de la 
platja es condicionava una nova nau destinada a la fabricació de cables de fibra 
òptica, una innegable aposta de futur. S’iniciava la fabricació de cables òptics sense 
tenir assegurat el principal client del mercat que era Telefónica.  
A finals de la dècada dels vuitanta la Pirelli espanyola mantenia diverses empreses 
associades –en el sector dels cables, dels pneumàtics o dels productes diversos de 
goma–  de les que el grup s’aniria desprenent poc a poc. Eren els casos de  Sociedad 
Guerin, Omnia Motor o Metzeler Nemrod. 
Dos anys després de presentar-se el projecte Bicocca per urbanitzar i gestionar 
l’antiga àrea industrial Pirelli al centre de Milà, el 1987 es constituïa la Società 
Progetto Bicocca S.p.A.  El projecte preveia la reutilització  d’una superfície  de prop 
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de mig milió de metres quadrats per a convertir-lo en un pol tecnològic integrat 
amb centres de recerca i equipaments culturals. 
I enmig de tot plegat, els vestigis d’un espai industrial de referència amb Pirelli com 
a protagonista des de 1908; i l’antic pavelló de caça de la Bicocca construït  el 1450 
per Niccolo Arcimboldi, funcionari de la Cort ducal de Milà.   
El 20 de juny de 1988 i després de deu anys en el càrrec, es jubilava  el president i 
conseller delegat de la Pirelli espanyola Giuseppe Vedda. Poc abans s’havia 
suprimit  el càrrec de conseller delegat i director general, un cop finalitzat el procés 
de descentralització de les funcions industrials transferides a les societats filials. 
L’acord era signat pel president del consell d’administració, l’asturià José Ramon 
Álvarez Rendueles. 
Aquell any,  Pirelli fabricava  per a la companyia elèctrica Sevillana de Electricidad 
el primer cable òptic –tipus Opsycom– de tecnologia pròpia per incorporar al cable 
de protecció d’una línia d’alta tensió. En quan als aspectes organitzatius del grup, 
a partir de 1988 la comandita Pirelli & C. controlava la Société Internationale 
Pirelli –que feia les funcions financeres del grup–, i aquesta alhora controlava  la 
Pirelli S.p.A. (Bigazzi, 1990). 
Després de l’etapa de Fernando González al capdavant de la direcció general 
s’obriria una mena de període de interinitat definit pels mandats de dos directius 
italians:  Luciano Bavestrelli (1989-1990) i Angelo Venezia (1991-1992). Bavestrelli 
es feia càrrec de la direcció general a partir del 1 de març de 1989. En aquell 
moment la fàbrica vilanovina tenia una superfície de 96.547 m2, dels quals  71.517 
m2 eren coberts. La planta  ocupava 846 treballadors. Per la seva part, les 
instal·lacions d’Accessoris ocupaven  16.470 m2 amb 65 treballadors, i la planta de 
fils esmaltats de Torredembarra  17.181 m2  i 103 treballadors. 
Dins l’antiga tradició de disposar d’emblemàtics  vaixells instal·ladors de cables, el 
1988 Pirelli batejava la nova nau Giulio Verne amb base a Arco Felice, prop de 
Nàpols. El vaixell de 125 metres d’eslora havia estat construït el 1983 a Corea per 
la Pirelli anglesa i batejat com a Northern Venturer. Havia passat un segle d’ençà 
del primer vaixell Città di Milano.    
El 1989 es vivia un primer capítol –frustrat– del que seria el projecte de traslladar la 
fàbrica Pirelli del barri de mar als afores de la ciutat. Tot un repte que calia afrontar 
més d’hora que tard, atès el creixement i les necessitats urbanístiques de la ciutat,  i 
el peatge de mantenir un recinte fabril d’aquella envergadura en un espai neuràlgic 
de la ciutat. Les pretensions de voler emmirallar-se en el Projecte Bicocca de Milà o 
el protagonisme excessiu d’alguns dels actors convidats desembocaren en una pèrdua 
de control de la situació que conduiria a un cul de sac, desencadenant i malbaratant 
moltes energies, i alimentant confusions, frustracions i recels que aconsellaven obrir 
un llarg parèntesi de reflexió. L’arquitecte urbanista Emili Donato o l’editor del Diari 
de Vilanova J. F. Huguet Prats –després d’un viatge a Milà acompanyats per 
representants de l’empresa– contribuïren a recrear un relat visionari poc real i encara 
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menys realista que provocaria l’oposició i la indignació de molts veïns i ciutadans. 
Paradoxalment, els que havien de ser els veritables actors protagonistes, la direcció 
de Pirelli i els mandataris municipals, Xavier Cardona i Jaume Casanovas, quedaren 
desbordats per unes circumstàncies imprevistes.  
L’estiu del 89 hi hagué manifestacions sovintejades, declaracions pujades de to i fins 
i tot algun desafortunat intent d’agressió. Una coincidència de despropòsits i 
indiscrecions que va fer pujar –encara més–  la temperatura ambient en ple mes de 
juliol. Encara hi ha qui pensa que tot plegat va contribuir a eixamplar les 
diferències entre els ciutadans de Baix a mar i els de la via enllà,  poc receptius  a 
les seves reivindicacions. També s´ha dit que el procés d´erosió va resultar 
determinant per forçar una alternança a l´alcaldia de la ciutat. El projecte restaria 
ajornat, i a partir d’aquell moment tot seria, encara, més difícil.  L´empresa faria 
inversions importants, els ciutadans s’ho miraven tot amb recel, el cicle de 
creixement urbanístic emparava molts  moviments especulatius, i hi hauria nous 
governs a la Casa de la Vila. Encara caldria temps i diàleg.   
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16.  Pirelli, 1990-2004 
  
El 1990 Leopoldo Pirelli, net del fundador, es proposava de deixar la màxima 
responsabilitat de la companyia. En condicions normals el càrrec hauria d’haver 
passat al seu fill Alberto, però en comptes d’això, se’n faria càrrec el gendre Marco 
Tronchetti. En paraules de Carlo Bellavite, en referència a Leopoldo Pirelli: 
“Aveva attraversato anni fra i più difficili della lunga storia della Pirelli” (Bellavite, 
2015: 185). 
L’interès del nou gestor –igual que el seu predecessor– es focalitzaria ràpidament 
en la divisió de pneumàtics. La quota de mercat era aleshores la següent: Michelin 
21%, Bridgestone 18%, Goodyear 16%, Continental 7%, Pirelli 6% i Sumitomo-
Dunlop 6% (Bellavite, 2015: 188). Leopoldo Pirelli pretenia deixar la direcció duent 
a terme una operació estratègica de gran envergadura que faria aigües. La primavera 
de 1990 la societat italiana va intentar prendre el control del fabricant de pneumàtics 
alemany Continental. Després de molts mesos de negociacions Pirelli abandonaria 
en el seu propòsit després d’haver d’assumir un cost equivalent de 30.000 milions de 
pessetes en un moment de crisi econòmica i pèrdues al compte de resultats, segons 
informava La Vanguardia en la seva edició del 2 de desembre de 1991. El rotatiu es 
feia ressò del pla de sanejament  per reduir les dimensions de la companyia. El fracàs 
de l’operació s’atribuïa directament a la gestió de Leopoldo Pirelli. El pla de 
sanejament aviat tindria conseqüències directes que es viurien arreu del grup, també 
a Vilanova i la Geltrú. La direcció optava per desprendre’s de la divisió de productes 
diversos de goma, quedant-se únicament amb la de cables elèctrics i la de pneumàtics.  
A Catalunya aquella decisió suposaria la venda per part de Pirelli de la fàbrica 
vilanovina de La Plana –Productos Industriales del Caucho, S.A. (PICSA)– i la  
Moltex a Cornellà de Llobregat. Com indicava La Vanguardia de 17 de maig de 1992 
el grup també decidiria vendre DTL (ex Nemrod), Perfiles del Automóvil i 
Pendelástica, de perfils de goma per automoció, corretges, emmotllats i articles 
d’esport. La fàbrica vilanovina de La Plana seria adquirida per la nord-americana 
Dayco, P.T.I., fabricant de corretges de transmissió; mentre que la Moltex de 
Cornellà seria adquirida per Kaufil, fabricant de peces de cautxú pel sector de 
l’automòbil.  
En quinze anys l’empresa italiana es desindustrialitzaria i redimensionaria a la baixa 
per culpa d’operacions que resultarien fallides. Així, el fracàs de l’adquisició de 
Continental comportaria la pèrdua de la divisió de productes diversos de goma, 
mentre que el 2005 l’adquisició de la Telecom Itàlia  –que acabaria fent figa– 
suposaria desprendre’s de la divisió de cables.  
El 29 de març de 1990 Pirelli i l’empresa Trenzas y Cables de Acero (TYCSA) –del 
grup metal·lúrgic català CELSA (Compañía Española de Laminación)– constituïen 
la societat Optiwire, S.L. amb una aportació de capital al 50 %. El propòsit era de 
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col·laborar en la fabricació de cables òptics tipus OPGW. Pirelli fabricaria el nucli 
òptic i Tycsa la component metal·lúrgica. El 1996 Pirelli verticalitzaria el procés i 
seria capaç de completar unilateralment totes les fases del producte. 
La planta de cables també viuria canvis significatius. El desembre de 1990 Luciano 
Bavestrelli tancava la seva etapa com a director general. Havia estat un període d’una 
certa transició marcat per un mandat discret i previsible. 
De gener de 1991 a juny de 1992 el relleu com a director general i president de Cables 
Pirelli, S.A. l’agafaria Angelo Venezia, una persona més experimentada i de llarga 
trajectòria empresarial.  Havia estat propietari de l’empresa Invex, primer productor 
italià de fil esmaltat, adquirit per Pirelli el 1990. El consell d’administració de Cables 
Pirelli, S.A. era format per Angelo Venezia en qualitat de  president; Francesco 
Strada com a vicepresident; i Piero Sierra, Gabriele Maschio i Xavier Cardona, 
vocals.  Cables Pirelli controlava l’empresa de fils esmaltat Esmar de 
Torredembarra, i participava a mitges del grup Celsa-Tycsa en Optiwire de cables 
òptics. 
El 1990 Pirelli s’havia convertit en la primera empresa de cables elèctrics de l´estat 
espanyol en aconseguir la certificació de qualitat ISO 9001. Aquest reconeixement 
es faria extensiu els anys 1998 i 1999 a les plantes de fabricació de fils esmaltats de 
Torredembarra i la d´Accessoris i Sistemes, respectivament. El 1992 l´empresa 
vilanovina rebia el Premi a la Qualitat Industrial atorgat per la Generalitat de 
Catalunya.   
Aquell any l’empresa catalana distribuïdora de material elèctric Guerin deixaria 
d’estar sota el control de Pirelli i seria venuda a la cadena de distribució francesa 
Sonepar. Guerin formava part de l’òrbita de Pirelli des dels anys vuitanta quan va 
tenir dificultats de tresoreria i Pirelli  –el principal proveïdor– es quedaria amb la 
totalitat del capital  per poder recuperar els seus crèdits.  
El juny de 1992  Xavier Cardona i Torrandell era nomenat nou director general de 
Pirelli Cables y Sistemas, S.A. Després de noranta anys de història era la primera 
vegada que un vilanoví assolia el primer càrrec de l’empresa. Una responsabilitat que 
s’allargaria durant deu anys amb moments intensos i gran valor estratègic per la 
Pirelli i per Vilanova i la Geltrú. Cardona havia ingressat a la fàbrica vilanovina el 
1959. Aquell estiu els Jocs Olímpics de Barcelona serien els protagonistes absoluts 
de l’actualitat. 
L’onze de setembre  la Pirelli vilanovina feia noranta anys. Potser preveient que 
vindrien temps convulsos, potser perquè un vilanoví era al capdavant, o potser amb 
la convicció de que cal celebrar les fites importants sempre que es pugui, l’empresa 
celebraria intensament el seu 90è aniversari. Aleshores encara no ho sabien, però, 
paradoxalment, la commemoració dels cent anys passaria del tot desapercebuda.  
La Pirelli participaria amb un estand a la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú 
emulant èpoques pretèrites, s’editaria el llibre commemoratiu 90 anys innovant a 
Espanya coordinat pel periodista Lluís Reales i, finalment, es faria festa d’aniversari 
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el dissabte 21 de novembre de 1992. Aquell dia es va fer una jornada de portes 
obertes per treballadors en actiu i jubilats, amb obsequis per a tots els assistents. 
L’acte protocol·lari seria presidit pel president de la Generalitat de Catalunya Jordi 
Pujol, pel vicepresident executiu del grup Pirelli Marco Tronchetti Provera i pel  
conseller i director general de Cables Pirelli Xavier Cardona. També hi el 
president del Consell d’Administració Angelo Venezia, l’alcalde de la ciutat Esteve 
Orriols, el president del Consell Comarcal del Garraf Xavier Robert,  altres 
alcaldes i representants polítics de la comarca o la  cònsol italiana a Barcelona. Al 
llibre commemoratiu Leopoldo Pirelli, net del fundador, justificava la decisió del seu 
avi com: "un acte de fe en la potencialitat de la nova indústria i, d´altra banda, en la 
capacitat de treball espanyola i en el desenvolupament de l´economia industrial del 
país". 
En aquell moment l’empresa comptava amb una plantilla de 854 treballadors entre 
Cavinova, Cavigel, Accessoris i Muntatges, i Torredembarra.   
La planta de cables òptics de Vilanova i la Geltrú  s’aniria especialitzant en un 
producte innovador, el cable  Optical Ground Wire (OPGW). Inicialment, el nucli 
òptic era elaborat per Pirelli, i el recobriment metàl·lic per l’empresa Trenzas y 
Cables (TYCSA) mitjançant l’empresa conjunta Optiwire. L’OPGW era un cable 
mixt  o integrat que combinava el tradicional cable de terra, o de protecció, de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió, amb un sistema de telecomunicacions a partir 
d’un nucli de fibra òptica. D’aquesta manera s’aprofitava una infraestructura ja 
existent per a la comunicació per fibra òptica, amb les fibres internes protegides pel 
conductor metàl·lic extern. L’estructura del cable partia d’un element central 
dielèctric, fibres òptiques (tipus monomode, multimode ...), tubs PBT de protecció 
emplenats de gel higroscòpic (absorbent de humitat), cintes sintètiques de protecció 
del nucli òptic, tub d’alumini extrudit, armadura de fils d’acer-alumini (acer recobert 
amb una capa d’alumini), o bé d’aliatge d’alumini, amb una o dues corones o capes. 
Un dels primers clients per aquest producte seria Red Eléctrica de España (REE). 
El 1995 Pirelli i TYCSA donaven per finalitzada la seva etapa de col·laboració en 
l’elaboració dels cables OPGW. A partir d’aquell moment Pirelli posaria en marxa 
un pla de inversió per poder verticalitzar tot el procés i dotar-se de la maquinària 
adequada per la fabricació integral d’aquell producte, amb l’extrusió del tub 
d’alumini i l’elaboració dels fils acer-alumini  com a principals dificultats a vèncer. 
El 2000 la planta integral de cables òptics per fabricació d’OPGW i altres 
productes era una realitat. La fàbrica de Vilanova i la Geltrú havia estat delegada 
pel grup Pirelli per fabricar el cable OPGW per a tot el món, convertint-se en la 
planta de referència.  
Per altra banda, el 1992 Pirelli desenvolupava la innovadora connexió ràpida  
Elaspeed per cables de mitjana tensió, una revolució tecnològica que permetria la 
unió de cables aïllats amb  paper impregnat amb cables amb aïllament sec. 
Certament, més enllà de la fabricació de cables elèctrics de tota mena, Pirelli ha 



  
257 

 

estat sempre present en la fabricació dels accessoris necessaris (connexions, 
terminals, colzes ...) i, evidentment, també en la realització de instal·lacions 
complexes d’alta tensió que exigia personal qualificat i especialitzat. Arrel d’aquest 
concepte Pirelli ha pogut oferir sistemes complets (cables, accessoris i muntatge) 
mitjançant l’oferta “claus en mà”.  Una orientació que aviat acompanyaria la 
pròpia raó social, afegint als cables el concepte “cables i sistemes”. 
Fruit del treball de tothom, de la modernització dels processos, la millora contínua i 
la perseverança, la productivitat va augmentar a raó d’una taxa acumulativa del 14% 
en el període 1984-1992 (Reales, 1992: 58).   
Després del 1992 i amb la construcció de l’autopista dels túnels del Garraf que 
facilitava les comunicacions amb l’àrea metropolitana de Barcelona es prenia la 
decisió de vendre la seu central de la Gran Via de les Corts Catalanes. El magne 
edifici seria venut a la Generalitat de Catalunya que hi ubicaria la Conselleria 
d’Agricultura. Els serveis de la divisió de cables es traslladarien a la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú, mentre que els corresponents a la divisió de pneumàtics serien 
traslladats a unes oficines de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona.  
Com hem avançat, el 1992 Leopoldo Pirelli renunciava de manera definitiva al 
màxim càrrec de la companyia –i ocuparia la presidència– , agafant el relleu com a 
Chief Executive Officer (CEO) el seu ja gendre Marco Trochetti Provera, des de juny 
de 1991 managing director de Pirelli S.p.A.  Així, doncs, a començaments de 1992 
Tronchetti, il Dottore, “comandaria el timó d’un veler enmig de la tempesta” 
(Bellavite, 2015: 216). 
Un any després Pirelli realitzava la  primera instal·lació a Barcelona d’un cable amb 
aïllament en sec a una tensió 220 kV. En paral·lel, el grup iniciava el 
desenvolupament  de cables superconductors a alta temperatura en col·laboració 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Malgrat tot, l’etapa post-
olímpica passaria factura en forma d’una profunda crisi econòmica. Una crisi de 
demanda que coincidiria amb un context advers pel sector dels cables i que 
contrastava amb la sensible recuperació de la divisió dels pneumàtics. Bellavite 
indicava que   “era, per certi versi, una crisi annunciata” (Bellavite, 2015: 232).  La 
davallada afectaria països com l’Estat espanyol, França i EE.UU. degut a l’impacte 
més o menys accentuat de  la substitució dels cables de coure pels de fibra òptica, 
o la privatització de les Companyies elèctriques.  
Seguint el mateix autor, per millorar els resultats del sector del cable  calia 
recuperar la productivitat i l’eficiència fent oferta de sistemes complets (cable, 
instal·lacions i accessoris), i a més, Pirelli podria tenir un paper actiu en la 
privatització de les Companyies (Bellavite, 2015: 232). 
El 1994 la Pirelli vilanovina dissenyava, fabricava i comercialitzava cables de baixa 
i mitjana tensió amb coberta tipus Vemex que millorava el comportament mecànic 
i reduïa l’impacte mediambiental. La poliolefina, un polietilè de baixa densitat, 
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substituïa les tradicionals cobertes plàstiques o de PVC (policlorur de vinil) que 
contenien materials pesants, plastificants i components halògens.  
Mentre, el 31 de gener un paorós incendi destruïa completament el Gran Teatre 
del Liceu de la rambla de Barcelona. A partir de l’endemà mateix,  el país teixia 
tota mena de complicitats per a la seva reconstrucció en la que Pirelli també hi 
tindria un paper preeminent. 
En aquell context depressiu Pirelli rebria la comanda del cable submarí de l’estret 
de Gibraltar per fer l’enllaç entre la Península i el Marroc. El 1995 s’executava la 
primera part del projecte amb l’estesa d’una línia de cable tipus  OF a una tensió 
de 400 kV  que cobria una llargada de 27 km.  
Alhora, el 1994 l’empresa Camfin de la família Tronchetti  es convertia en primer 
accionista de Pirelli & C. (Bellavite, 2015: 244). A nivell organitzatiu la companyia 
nomenava  Giovanni Ferrario com a màxim responsable en les funcions executives. 
L’orientació creixent cap el desenvolupament de cables i sistemes de fibra òptica 
afavoriria  aliances amb empreses com Cisco i Corning i inversions en el món de 
les telecomunicacions. 
El 1995 es donava per finalitzat el faraònic  Progetto Bicocca a Milà que suposava 
un projecte de transformació urbanística de gran envergadura que feia convergir 
espais empresarials, universitaris, de recerca o residencials.  
El 1996  la fàbrica de Vilanova i la Geltrú  rebria la visita institucional del Ministre 
de Indústria Josep Piqué.  
En el darrer tram de segle es produirien les adquisicions de les divisions de cables 
d’energia de la britànica BICC ( British Insulated Calendar Cables) a Àsia, Àfrica i 
una part d’Europa; NKF, filial de la holandesa Draka amb plantes a Holanda i 
Finlàndia;  o de l’alemanya Siemens. De totes elles la que tindria un impacte més 
sobresortint a la Pirelli catalana seria la darrera.  
Efectivament, el 1998 la companyia italiana adquiria la divisió de cables de 
Siemens, i amb ella aconseguia presència física a Alemanya, Àustria, Romania, 
Hongria, Eslovàquia, Turquia o la Xina. A Catalunya la Siemens  disposava d’una 
fàbrica de cables a Sant Vicenç dels Horts, Fercable, que en el seu moment havia 
estat un fabricant de dimensió regional. Ara, i en virtut d’aquells acords de compra-
venda entre els gegants italià i alemany, la fàbrica del Baix Llobregat passaria a 
dependre directament de la direcció de Vilanova i la Geltrú. Amb aquella operació 
a escala internacional Pirelli es convertiria en el primer productor mundial, 
compartint lideratge amb Sumitomo i Alcatel. També es signaria una aliança  amb 
el grup nord-americà de comunicacions òptiques Cisco Systems. 
El 1 de gener de 1999 la raó social Cables Pirelli, S.A. es convertia en Pirelli Cables 
y Sistemas, S.A. per visibilitzar que el grup no era únicament un fabricant de cables 
sinó que era un proveïdor global de sistemes d’energia i telecomunicacions. Dos anys 
enrere, i aprofitant el 125 è aniversari, el grup italià ja havia adoptat el nom de 
Pirelli Cables & Systems.  
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En aquells moment, la Pirelli Cavi e Sistemi controlada per la Pirelli Spa era 
dirigida per Giuseppe Morchio (Bellavite, 2015: 271). El maig de 1996 Leopoldo 
Pirelli deixaria la presidència del grup italià, convertint-se en honorari. 
Posteriorment, la presidència passaria a Marco Tronchetti, nou Chairman,  i la 
vicepresidència a  Alberto Pirelli. Eren moments de incertesa però, alhora, era una 
etapa de desplegament de noves oportunitats, posant l’accent en la tecnologia, nous 
productes i mercats, especialment en el camp de les telecomunicacions, i també en 
el sector immobiliari. Continuava essent vàlida la missiva que el fundador G. B. 
Pirelli havia pregonat als primers col·laboradors:  “La nostra industria è per natura 
progressiva”. 
A casa nostra, el 1999 la fàbrica de pneumàtics de Pirelli a Manresa commemorava 
el seu 75è. aniversari. Havien passat tres quarts de segle d’aquell 8 de març de 1924 
en que es constituïa a Barcelona  la Nacional Pirelli, S.A. Fabrica Española de 
Neumáticos. La fàbrica havia estat inaugurada el 19 d’agost de 1925 per Alfonso 
XIII. La commemoració oficial de l’efemèride arribaria el 20 de juny de 2000 amb 
la presència a la capital del Bages del monarca espanyol Juan Carlos I, el president 
de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, el màxim mandatari de la multinacional 
Marco Tronchetti  i el ministre d’Administracions Públiques Jesús Maria Posadas. El 
2009, just deu anys després, tancaria la fàbrica manresana fruit del procés de 
deslocalització.  
Per la seva part, el desembre de 1999 es presentava a les fàbriques de Vilanova i la 
Geltrú el grup esportiu de curses atlètiques de fons  Fondistes Pirelli, format per 
treballadors i col·laboradors de la companyia, que es presentaria per primer cop 
en societat a la Mitja Marató de Vilanova. 
Aquell mateix any, la planta vilanovina  aconseguia la certificació ISO 14001 en 
reconeixement al sistema de gestió mediambiental. 
Finalment, el 4 de desembre de 2000 el ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aprovava el Conveni de Col·laboració Urbanística subscrit amb Pirelli per 
desbloquejar definitivament l’Espai Pirelli o Pirelli Mar. El 27 del mateix mes  es 
formalitzava l’opció de compra-venda de les 10 hectàrees dels  històrics terrenys 
de Pirelli al barri de mar. Un acord a tres bandes entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú encapçalat pel seu alcalde Sixte Moral, el director general de Pirelli 
Xavier Cardona, i el president del consorci Garraf Mediterrània, Eduard Brull. 
Garraf Mediterrània, que havia presentat l’oferta guanyadora, era formada pel 
Grup Qualitat –empresa vilanovina dirigida per Brull–, la Caixa de Manresa i la 
Caixa de Sabadell.  Cal fer notar que els tres actors principals eren tots de Vilanova 
i la Geltrú, cosa que sense cap mena de dubte devia de facilitar les negociacions. 
L’acord de l’empresa amb l’Ajuntament preveia la venda dels terrenys i la compra 
de 15 hectàrees a la zona de la Masia del Notari al nord de la ciutat. En aquest punt 
cal tenir en compte també el paper protagonista de l’arquitecte municipal Miquel 
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Orriols, o el paper jugat per altres directius de Pirelli com Manel Milà o Javier 
Zorraquino. 
Com feia notar el Vicepresident Executiu i Director General de Pirelli Xavier 
Cardona al Diari de Vilanova en la seva edició del 15 de desembre de 2000, havia calgut 
esperar que es donessin les condicions adequades per reemprendre aquell projecte, 
sentenciant: “No podríem escriure la història econòmica, ni en molts altres aspectes, 
de Vilanova i la Geltrú al marge de Pirelli”. 
Aprofitant el moment, el periodista del diari local  Ramon Francàs deixava escrit: 
“les xifres donen idea de la importància que continua tenint aquesta companyia en 
l´estructura econòmica, però també social, de Vilanova i la seva comarca. ‘’És evident 
que continua havent-hi dependència d’aquesta empresa”. I tot seguit pronosticava: 
“Hi haurà més fills de la Pirelli, encara que amb el gran creixement de la ciutat, ara 
ja no s´aixeca mitja població de la taula per anar a treballar  quan sona la sirena”. 
Amb perspectiva suficient, podem preguntar-nos, hauria estat possible tota aquella 
operació si l’empresa hagués estat en mans de Goldman Sachs?.   
Afortunadament, l’acord va permetre el futur desenvolupament urbanístic d’un 
espai neuràlgic de la ciutat, i va permetre a Pirelli poder aixecar una nova fàbrica 
amb criteris d’eficiència, traslladar la maquinària i altres instal·lacions i poder 
mantenir molts llocs de treball a la ciutat. 
Lluny d’aquí, a la capital de la Llombardia es prenien altres decisions. Pirelli, amb 
el suport de Benetton,  es plantejava assumir el control de  Telecom Italia. Les 
primeres conseqüències apuntaven que, per fer front a una operació d’aquella 
envergadura,  a Pirelli li caldria desprendre’s de la divisió de  cables i sistemes 
d’energia. Pirelli havia estat més de cent anys enrere precursor en facilitar les 
comunicacions arreu del món, fos a través dels cables per telegrafía o per telefonia. 
Paradoxalment, el fervent interés pels nous models de telecomunicació del segle 
XXI i les tecnologies wireless, en concret la telefonia mòbil,  acabarien fent 
renunciar a l’empresa italiana a curt termini a la seva divisió de cables.  
El setembre de 2001 –amb el món sota l’impacte de l’atemptat a les Torres 
Bessones– Pirelli realitzava l’operació de compra del Gruppo Telecom Italia amb 
la participació implícita de la luxemburguesa Bell, S.A., la  Olivetti S.p.a. i Olimpia 
(Bellavite, 2015: 302). Tronchetti i la família Benetton, junt amb algunes entitats 
financeres, havien creat la societat Olimpia per adquirir el 27% d’Olivetti, que era 
qui tenia un paquet d’accions de l’operadora Telecom Italia, una adquisició que 
s’havia fet amb molt deute i poc capital. Tot i les paraules de Carlo Bellavite –
cronista al servei de Tronchetti– “el compromís de Pirelli amb el Grup Telecom 
aviat es va convertir en aclaparador, tot i que les activitats tradicionals de Pirelli 
mai van passar a un segon pla” (Bellavite, 2015: 325).  
Aquell mateix any Marco Tronchetti es divorciava de Cecilia Pirelli, filla de 
Leopoldo, i es casava amb una model tunisiana. Podria ser una metàfora de la 
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trencadissa definitiva amb la història de la societat italiana, que no trigaria a 
visualitzar-se. 
En paral·lel,  el 2001 s’havia pres la decisió de separar jurídicament el negoci de 
cables  entre les empreses Pirelli Cables y Sistemes d’Energia i Pirelli Cables 
Telecom. Alguns van veure en aquella operació la voluntat de facilitar la futura 
venda de la divisió de cables. A l’Estat espanyol suposava l’evolució per separat de 
les societats Pirelli Telecom Cables y Sistemas España, S.L. amb uns 210 
treballadors;  i de Pirelli Cables y Sistemas, S.A. amb uns 500 treballadors. Aquell 
divorci no duraria gaire temps.  
Un cop formalitzada l’operació de compra venda de l’espai Pirelli Mar a finals del 
2000, el setembre de 2001 la comissió de govern del consistori vilanoví aprovava 
el Pla Parcial del sector industrial de la masia d’en Notari. Un Pla Parcial que el 
Ple de l’Ajuntament aprovaria per unanimitat el 23 de novembre.  
A nivell de companyia el resultat negatiu de 2002 s’atribuïa a la disminució del 
facturat del sector dels cables. L’any següent  es produïa la fusió de la societat en 
comandita per accions Pirelli & C. –creada el 1883–  i la Pirelli, Spa que derivaria 
en el naixement de Pirelli & C. Spa (Bellavite, 2015: 365). 
A la Pirelli de Vilanova i la Geltrú també es produïen canvis importants. El 2002, 
i després de deu anys, Xavier Cardona tancava la seva etapa com a director general 
i marxava a Itàlia on ocuparia alts càrrecs dins la companyia. Entre 2002 i 2004 
ocuparia una alta responsabilitat en el negoci del General Market a nivell mundial, 
i entre 2004 i 2006 esdevindria director general i conseller delegat de Pirelli Itàlia, 
un càrrec a nivell de país que mai abans havia ocupat una persona no italiana. 
Cardona continuaria vinculat a la fàbrica vilanovina en qualitat de president de  
Pirelli Cables y Sistemas, SA. 
El 1 de març el ribetà Manel Milà i Vidal es convertia en nou director general. 
En paral·lel, es coneixia  la notícia de que  Pirelli havia decidit de no vendre –de 
moment–  la divisió de cables. 
El 27 i 28 de setembre de 2002 s’organitzava un veritable “Comiat a la Pirelli” en 
el qual es pretenia fer una mena d’homenatge públic a les naus de Pirelli Mar que 
en breu començarien a enderrocar-se. L’acte institucional comptaria amb la 
presència del ministre de Ciència i Tecnologia  Josep Piqué,  el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques Felip Puig, l’alcalde de la ciutat Sixte Moral, el president 
de Garraf Mediterrània Eduard Brull i el president de Pirelli Cables y Sistemas 
Xavier Cardona. 
L’acte de portes obertes i la festa s’emmarcaven en un programa de cap de setmana 
organitzat per Garraf Mediterrània, que sota el títol de “Transformació” pretenia 
visualitzar i divulgar el projecte de l’Eixample de Mar. A punt per la desconstrucció 
de les velles instal·lacions, es pretenia fer un exercici de la memòria de l’espai 
industrial per, tot seguit, visualitzar el futur de la zona. Era el pas previ per 
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transformar  109.567 m2 de superfície de sòl urbà, dels quals un 35% seria sòl privat 
i el 65% esdevindria públic.  
I mentre la fàbrica de cables de Vilanova i la Geltrú es preparava pel seu trasllat a 
la Masia del Notari, el 23 de desembre de 2002 Pirelli  i el fons de inversió 
Investitori Associati, arribaven a un acord  per a la compra-venda del negoci de 
Pirelli en els sector dels fils esmaltats  a Europa i a la Xina. En aquesta operació la 
companyia italiana es desprenia del Grupo Autónomo Esmar  amb fàbrica de fils 
esmaltats a Torredembarra. El moment coincidiria amb la separació dels negocis 
de cables d’Energia i Telecom. 
La fàbrica de Torredembarra tancaria portes després d’un acord amb els 
treballadors mitjançant un programa de prejubilacions o trasllats a la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú. El 2008 s’iniciaria l’enderrocament de les instal·lacions de 
Pirelli Esmar. 
L’activitat industrial, però, no s’aturava, i el 2004 Pirelli era protagonista de la 
instal·lació d’un cable amb aïllament sec a 400 kV de tensió i una secció de 
conductor de 2.500 mm2 fabricat a França i destinat a les instal·lacions de Madrid-
Barajas. Alhora, es feia un nou enllaç submarí a 66 kV entre les illes de Lanzarote 
i Fuerteventura.   
El 2003 s’iniciaven amb força les obres de les dues noves fàbriques a la zona de la 
masia del Notari, una per cables de transport d’energia i una per cable òptics. El 
gener de 2004 la planta de Telecom ja era operativa en un 80%. L’estiu de 2004 
s’enderrocava la  torre Banbury per elaboració de mescles PVC de 30 metres 
d’alçada que presidia les velles instal·lacions de Baix a mar.    
Finalment, l’agost de 2004 la direcció del grup Pirelli prenia la decisió de posar a 
la venda la divisió de cables. Calia liquiditat per fer front a l’endeutament provocat 
per l’adquisició de l’operadora Telecom Italia. La darrera etapa de la Pirelli Cables 
a nivell de grup havia estat marcada per un seguit de canvis al capdavant de la 
divisió: de  Giuseppe Morchio a Oscar Cristianci, o de Giovanni Ferrario a Valerio 
Battista. 
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17.  De Pirelli a Prysmian, 2005-2020 
 
El 1 de febrer de 2005 s’oficialitzava el tancament definitiu de les instal·lacions de 
Pirelli Mar, quan el director general de Pirelli Cables y Sistemas, S.A. Manel Milà 
lliurava les claus de la direcció al president de la promotora Garraf Mediterrània 
Eduard Brull. També es solemnitzava la desconnexió dels transformadors que 
deixaven les instal·lacions sense tensió.  
El 12 de març s’enderrocava amb gran expectació de veïns i ciutadans el pont de 
vianants que des de feia més de seixanta anys havia connectat la fàbrica a banda i 
banda de la  rambla de Joan B. Pirelli. Era tot un símbol de canvi d’etapa. 
Mentre tot això passava, l’espai de la Masia del Notari anava ocupant  els seus  
107.000 m2, dels quals 50.000 m2  serien construïts.  El 2 de juliol s’efectuava la 
visita del president de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall i el conseller 
de Indústria i Treball Josep Mª Reñé, acompanyats de l’alcalde Sixte Moral, el 
director general Manel Milà i el president de la companyia Xavier Cardona.  
D’acord a les dades aportades per Carlo Bellavite, al consell d’administració de la 
companyia del  11 de novembre de 2004 s’havia examinat  la hipòtesi de la cessió 
de la divisió de cables. Un paquet que incorporava  52 fàbriques i 12.000 
treballadors. Com deia l’autor: “Era el final d’una època. Sobre la decisió de cedir 
l’activitat els cables  podria haver-hi pesat  el decebedor rendiment d’anys anteriors 
i la incertesa dels futur” (Bellavite, 2015: 400). 
Però el cert,  és que calia liquiditat per fer front a l’aventura de Telecom Itàlia. 
D’altra banda, tot i que el negoci dels cables estava en els origens de la història de 
la societat, estava menys lligat a la percepció col·lectiva del Grup al mercat.  
El 28 de juliol de 2005 es formalitzava a Londres la venda del negoci de cables i 
sistemes d'energia i telecomunicacions a la banca de inversions nord-americana 
Goldman Sachs Capital Partner. Aquests apostarien per la continuïtat, mantenint la 
integritat del negoci i confiant en el mateix equip de gestió. Valerio Battista es 
convertiria en el totpoderós Chief Executive Officer (CEO) de la nova societat. 
Battista procedia del la Pirelli pneumàtics i, més concretament, del negoci associat de 
l’Steel Cord. 
Al marge del canvi de l’accionariat, hi hauria un altre canvi significatiu. L’activitat de 
fabricació i comercialització de cables havia d’abandonar  el nom de Pirelli, nom que 
es mantindria en exclusiva per la societat fabricant de pneumàtics. La companyia de 
cables resultant de la venda i tutelada per Goldman Sachs adoptaria el nom de 
Prysmian. A Vilanova, també.   
El missatge al mercat era ben clar. Serien els mateixos productes, idèntic equip humà, 
les instal·lacions de sempre. Com pregonava la campanya informativa: “mateix 
coneixement, diferent nom”. I, certament, gairebé tot continuaria igual.  
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Carlo Bellavite, en el seu voluminós treball Pirelli. Innovazione e passione, 1872-2017, 
editat el 2015 al servei i glòria de Marco Tronchetti,  justificaria la venda a partir 
dels resultats del període 2007-2014: “la capitalització de Pirelli ha crescut el 
34,80%, la de Prysmian el 7,99 %” (Bellavite, 2015: 401). 
Més enllà dels números, potser caldria recordar que en aquella mateixa etapa 
tancaria la fàbrica de pneumàtics de Manresa i, com ella, bona part de les plantes 
productives de pneumàtics Pirelli serien deslocalitzades a països de mà d’obra més 
barata. La fàbrica de cables de Prysmian continua a Vilanova i la Geltrú, i la divisió 
de cables s’ha expandit amb l’adquisició de competidors globals. 
De fet, Bellavite passa de puntetes per l’operació de la venda de la divisió de cables 
de Pirelli. Un negoci mal venut que afeblia i  desprestigiava la companyia italiana 
i, alhora, llançava per la borda de forma vergonyant més d’un segle de història. En 
un llibre de més de 630 pàgines, l’operació de venda del  negoci dels cables es 
redueix a una pàgina, i el nom de Prysmian apareix únicament tres cops. Es tracta 
d’un presumpte llibre de història destinat a justificar les decisions de Tronchetti. 
La primera quarta part del llibre es dedica als primers 111 anys de la companyia. 
Les tres quartes parts restants concentren els darrers 34 anys de vida de la societat 
(Bellavite, 2015).  Un llibre que focalitza l’atenció en els pneumàtics i en Tronchetti 
i ignora els cables, de la mateixa manera que evita parlar de la Prysmian.  
Es tracta d’una etapa en que  s’aconsegueix la dissolució d’un grup empresarial 
històric, renunciant al negoci industrial dels cables elèctrics, i defensant els 
pneumàtics com a darrer reducte, i on la pretèrita i singular empremta social que 
havien caracteritzat els períodes encapçalats per les nissagues Pirelli desapareix en 
benefici d’una visió econòmica impulsiva i  agressiva. Com bé deia l’autor: el final 
d’una època. 
Per a la companyia resultant d’aquella desfeta, Prysmian,  hereva d’una tradició 
de 126 anys fabricant cables –103 anys dels quals a Vilanova i la Geltrú– s’obria 
una etapa plena de reptes. 
Com indicaven els economistes Lleonart i Garola el 2002, quan corrien rumors de 
la possible venda únicament de la divisió de cables d’energia:  “(...) El fet que la 
divisió d’energia (actualment Pirelli Cables y Sistemas, S.A.), continuï en mans de 
Pirelli o es traspassi a un altre grup industrial solvent, no ha de ser necessàriament 
negatiu. La venda de PICSA és eloqüent en aquest sentit. Ben mirat, i al marge de la 
lògica nostàlgia, per a Vilanova i la Geltrú és millor dues multinacionals que no pas 
una” (Lleonart-Garola, 2002: 260). 
Finalment, tant la divisió de cables d’energia com la de cables òptics serien venudes i 
formarien part de la nova Prysmian, un nom que els creatius volien vincular a l’arrel 
semàntica de Pirelli, a la figura del prisma geomètric que descomposa la llum blanca 
en una rica gamma cromàtica, i potser altres conceptes més o menys entenedors. 
Per la gent del carrer, per la gent de Vilanova i la Geltrú que havien nascut i crescut 
amb Pirelli o prop seu, el nom no deixava de ser una mica enrevessat, i per a molts 
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d’ells continuaria essent la Pirelli. D’altra banda, un distanciament respecte el nou 
nom que coincidia amb el distanciament físic de l’activitat. La fàbrica de Pirelli era 
una fàbrica omnipresent al barri de mar i a la pròpia ciutat, i que perfilava les 
principals vies que enllaçaven amb la platja: la rambla de la Pau, la de Joan B. Pirelli 
o la de Lluís Companys, o la línia del ferrocarril. 
Ara, la fàbrica s’enfilava fins el coll d’en Ferran, allà mateix on feia 140 anys la 
Mulassa havia pujat a llençar coces en direcció a Vilafranca del Penedès per ofegar 
greuges provocats pels camins de ferro. A tocar de l’autopista i de la carretera de 
Vilafranca, veïna del Padruell i de la masia del Notari, quedaria lluny del paisatge 
urbà. Les fàbriques havien estat definitivament centrifugades a extramurs, i ara la 
Prysmian contemplava de lluny antigues companyes de viatge com la Mahle (Fisa) o 
Megadyne (Pirelli-La Plana). 
Per molts dels treballadors acostumats a anar a la feina a peu, ara s’imposava una 
pràctica tant atípica com haver d’agafar el cotxe, la moto, la bicicleta o el transport 
públic, al marge d’opcions més exòtiques. 
Però, malgrat tot, i sobretot, la Prysmian continuava a Vilanova i la Geltrú. 
De la vella Pirelli encara en restaven els esquelets d´unes poques naus sense sostre, 
sobrevolades a mitja tarda per unes desconcertades gavines que  haurien de cercar 
un altre lloc on fer nit.   
En el terreny operatiu Pirelli protagonitzava la fabricació i instal·lació de la segona 
part de l’enllaç entre l’Estat espanyol i el Marroc amb un cable a tensió de 400 kV.  
L’octubre de 2005 Francesc X. Acín i Jover es convertiria en el nou director 
general de la Prysmian espanyola en substitució de Manel Milà i Vidal. 
A la divisió de pneumàtics de Pirelli les deslocalitzacions  es succeïen, fos a 
Romania o a la Xina. Pràcticament, en el mateix moment en que Prysmian entrava 
a cotitzar a la borsa, el setembre de 2006 s’anunciava la separació de la divisió de 
xarxes de Telecom Italia i la de telefonia mòbil (TIM). L’operació comportaria un 
enfrontament amb el govern italià i provocaria la immediata renúncia de Marco 
Tronchetti. Durant la governança de Tronchetti l’endeutament de Telecom Italia 
no havia parat de créixer. Donava per finalitzada una presidència que s’havia 
iniciat el 2001.  
El 2007 s’anunciava la venda de la part d’Olimpia que controlava Pirelli, i que 
havia estat la via d’entrada a  Telecom Italia. Així mateix, la part que Pirelli tenia 
de la Telecom –adquirida a través de la societat Olimpia– seria venuda a la  
Telefónica. Espanyola. S’havia acabat l’aventura que havia provocat la venda de 
l’històric sector de cables de Pirelli.  
Mentre, el maig d’aquell mateix any Prysmian es convertia en una empresa  
cotitzada a la borsa de Milà després de la venda del 46% de les accions de Goldman 
Sachs Group. Després que Pirelli s’hagués focalitzat entre 2001 i 2007 en el més 
glamurós món de les telecomunicacions i la telefonia mòbil, ara els seus dirigents, 
amb Tronchetti al capdavant, havien de recollir una  herència ben galdosa: havien 
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perdut Telecom Italia, havien perdut la divisió de cables i es quedaven amb el 
negoci dels pneumàtics, amb fàbriques cada cop més lluny de l’Europa. La fàbrica 
de Manresa tancaria portes el 2009. 
I en aquest escenari convuls i canviant, una paradoxa perversa. El negoci dels 
cables de la vella Pirelli ha estat i és ignorat per la Pirelli actual, centrada en els 
pneumàtics; però també  ignorat per l’actual Prysmian nascuda el 2005. Fet i fet, 
l’herència de la Pirelli cables ha estat repudiada i no la reivindica ni la vol ningú. 
Afortunadament, el llibre de Markus Venzin commemoratiu dels primers deu anys 
de la nova societat The Prysmian story: Building the nerves of the world, editat el 2015, es 
dediquen uns primers capítols a relatar  el paper de Pirelli en el món dels cables. 
Retornat de Itàlia, Xavier Cardona i Torrandell tancaria la seva etapa laboral 
després de 47 anys a l’empresa. Entre 2006 i 2014 el president de la Prysmian 
catalana, ara ja sense funcions executives, es convertiria en president de 
l’Associació d’Empresaris del Penedès-Garraf (ADEPG). També participaria en la 
redacció del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació de Catalunya impulsat 
pel govern de la Generalitat. 
El juliol de 2008 es creava la Fondazione Pirelli  destinada a preservar i posar en 
valor el patrimoni històric documental del grup Pirelli. Segons la revista Cultura e 
impresa de desembre de 2009 la iniciativa sorgia de  les tres empreses líders del grup,  
Pirelli & C., Pirelli Tire i Pirelli & C. Real Estate;  i la família Pirelli. L’objectiu de 
la Fundació era promoure i difondre la història i la cultura corporativa, amb 
projectes per documentar l’empresa i les seves transformacions. El primer pas en 
aquesta direcció va ser el trasllat de l’arxiu històric a un nou emplaçament situat al 
cor de la zona de Bicocca, completament renovat i equipat segons els estàndards 
de conservació més moderns, que s’inaugurava a principis del 2010.   
El juliol de 2010 la Prysmian de Vilanova i la Geltrú cedia en dipòsit el seu arxiu 
històric a l’Arxiu Comarcal del Garraf situat al castell de la Geltrú de Vilanova i la 
Geltrú.  L’arxiu s’havia recomposat, unificat i inventariat l’estiu de 2004 aprofitant el 
trasllat a les noves instal·lacions de la masia del Notari. L’acord de la cessió fou signat 
pel  director general de Prysmian Cables y Sistemas Francesc Xavier Acín, el 
president del Consell Comarcal del Garraf  Josep Antoni Blanco i l’alcalde de la ciutat  
Joan Ignasi Elena. Era una extensa documentació que anava de 1902 a 1985 amb 
dos cents llibres de comptes (llibres de diari, major, inventaris, balanços ...),  
expedients de treballadors, un fons fotogràfic i documentació diversa. La serie de 
llibres comptables ininterrompuda des de 1902 la converteix en una de les més 
extenses i ben custodiada de la història empresarial del país. Com indicava el director 
de l’Arxiu Comarcal Rafel Mestres: “És un dels arxius d’empresa més ben conservats 
del segle XX, no només de la comarca sinó de Catalunya”. 
El 2011 la Prysmian realitzava una altra important adquisició a nivell 
internacional. La fusió –així constava oficialment– amb la companyia holandesa 
Draka faria néixer la nova raó social Prysmian Group. En virtut de l’acord, de la 



  
267 

 

Prysmian vilanovina passarien a dependre les dues fàbriques que Draka tenia a 
l’Estat espanyol, una de cables especials a Santa Perpètua de Mogoda i una de 
cables òptics a la població de Maliaño, a Cantàbria. De resultes d’aquella operació 
l’any següent es tancava l’activitat de la fàbrica Fercable de Sant Vicens dels Horts, 
antiga Siemens,  dedicada també a la fabricació de cables especials. 
A finals de 2012, i després de poc més de set anys, Francesc X. Acín i Jover deixava 
la direcció general i es convertia en president de la companyia. A ell li havia tocat 
de liderar l’empresa en un període especialment complicat, marcat per la crisi 
global iniciada el 2007.  El 1 de gener de 2013 Jordi Calvo i Rovira esdevindria el 
nou director general de la Prysmian espanyola. Tot indicava que s’havia entrat en 
un període de canvis i incerteses, que Jordi Calvo pilotaria amb encert.  El 2015 es 
realitzava la integració de l’activitat productiva de les plantes de Cavinova i 
Cavigel. Tota la producció de cables de baixa tensió destinats al mercat general es 
traslladaria a la planta de Cavinova. Les instal·lacions de Cavigel, inaugurades el 
1987, es destinarien a partir d’aquell moment únicament  a magatzem i centre 
d’expedició. 
El març d’aquell mateix any s’inaugurava a l’antic local de l’economat de Pirelli 
del carrer Recreu –cedit per l’empresa sense contraprestacions–, l’Economat de 
Vilanova, com a projecte de servei social de distribució d’aliments pels sectors més 
desafavorits de la societat gestionat per Càrites. 
A nivell mundial Prysmian Group decidia organitzar-se  internacionalment en 
forma de regions, superant la tradicional organització en països que reportaven 
individualment a la seu central italiana. D’aquesta manera el 2016 es constituïa la 
regió  Sud d’Europa, primer amb França i l’Estat espanyol, als que després s’hi 
afegiria Itàlia. Com a CEO de la regió fou nomenat el francès Laurent Tardif. 
Els moviments , adquisicions, reorganitzacions, i la inquietud associada, no 
s’aturava. Les darreres operacions  només eren un aperitiu del que havia de venir. 
El desembre de 2017 Prysmian Group signava un acord de fusió amb la companyia 
nord-americana General Cable. L’acord es consolidava el juny de l’any següent i 
la transacció es valorava en 3.000 milions de dòlars dels Estats Units. En virtut de 
l’acord la Prysmian espanyola amb seu a Vilanova i la Geltrú assumiria el control 
de les instal·lacions productives de la multinacional americana amb fàbriques a 
Manlleu, Abrera i Montcada i Reixac, a més d’una altra fàbrica a Portugal.  
Pocs mesos després es vendria la que havia estat la seu central de General Cable, 
un edifici d’oficines al carrer Casanova just davant de l’Hospital Clínic. El 2019 es 
feia pública la voluntat de Prysmian de procedir a la reorganització de l’activitat 
productiva a Catalunya tancant les plantes de Manlleu i de Montcada i Reixac. 
D’aquesta manera es manteníem les fàbriques de Vilanova i la Geltrú –la 
d’Energia i la de Telecom–, la de Santa Perpètua de Mogoda, ex-Draka,  i la 
d’Abrera, ex-General Cable. Igualment, continuarien les plantes de Maliaño, prop 
de Santander, i la de Morelena a Portugal.  
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El holding General Cable havia sorgit de la fusió de cinc empreses catalanes: 
Saenger, General Cable, Conductores Eléctricos Roqué, Conductores Eléctricos  
Navarro i Plàsmica. També n’havia format part la planta de Cables de 
Comunicaciones de Zaragoza.  
El 9 de març de 2020 s’iniciava el desmuntatge de les primeres màquines que 
havien format part de Cavigel, ara dins la nova planta de Cavinova. Calia fer espai 
per acollir nous recursos productius d’altres plantes. A partir d’aquest moment, 
tota la producció de cables  tipus buiding wire de baixa tensió es concentraria a la 
fàbrica d’Abrera. Vilanova i la Geltrú es mantindria com a planta de referència en 
cables de mitjana i alta tensió, i la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda 
continuaria com a centre de cables especials.  Altres països del grup viurien 
moviments de integració semblants. 
Una nova metamorfosi de la realitat industrial. Canvis i transformacions de signes 
contraris que comportarien resultats desiguals, i que provocarien una notable 
mutació en el mapa de la fabricació de cables elèctrics al nostre país. D’aquesta 
penúltima sacsejada  la fàbrica vilanovina en sortiria reforçada. Un cop més. Tot 
plegat, a punt de complir 120 anys fabricant cables a Vilanova i la Geltrú. No és 
poc.  
El 2019 es construïa a Romania un nou vaixell instal·lador de cables per a la 
Prysmian Group. El Leonardo da Vinci és una moderna i imponent nau de 171 
metres d’eslora amb dos nivells de capacitat de transport de cables de 10.000 i 
7.000 tones. El seu primer viatge el 2020 seria entre les drassanes de la  Mar Negra 
i Noruega, on finalitzarien les tasques d’equipament.  
Sempre a l’avantguarda de la tecnologia, la Prysmian –i amb ella la vella Pirelli– 
continua navegant.  I que per molts anys. 
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Epíleg 
 
En el moment d’escriure aquest epíleg sembla haver-se tancat un episodi trepidant 
d’adquisicions, transformacions i canvis vertiginosos que han gravitat sobre  
Prysmian en els darrers quinze anys. El canvi d’emplaçament de la fàbrica 
vilanovina, el canvi de nom de Pirelli a Prysmian, el trasllat de l’activitat productiva 
de Cavigel, les adquisicions de fabricants com Siemens, Draka o General Cable i, 
consegüentment,  els   moviments entre les plantes de Manlleu, Montcada, Abrera, 
Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú. Després d’aquestes sacsejades 
d’origen i conseqüències globals, potser seria prematur fer-se preguntes com, per 
exemple, que en queda de l’herència dels 103 anys de Pirelli a Vilanova?, en queda 
res d’aquell sentiment que va alimentar el pirellisme?, quines han estat les 
conseqüències del canvi de nom? ...  
Per alguns poden ser preguntes banals, poc transcendents. Per altres poden ser les 
qüestions fonamentals per revisar les actuals interrelacions entre l’empresa i el seu 
entorn. Preguntes semblants s’han reproduït al llarg dels temps. Qüestions com les 
que formulava Francesc Xavier Puig i Rovira al programa de Festa Major de 1977 
sota el títol “Transformació de Vilanova en el segle XX”: “la presencia d´aquesta 
gran indústria ha influït en el futur de Vilanova, i en la conformació del temperament 
col×lectiu. I es pot pensar: Seria avui Vilanova el que és sense la fàbrica Pirelli?. Què 
hauria passat si aquesta fàbrica en algun moment hagués tancat o s´hagués traslladat 
fora de Vilanova com més d´una vegada s´ha rumorejat que hi havia perill?.” 
I encara llançava una darrera pregunta: “com han reaccionat els vilanovins davant 
del risc de desaparició de l´empresa?”. Han passat més de quaranta anys d’ençà 
d’aquells interrogants. En aquestes més de quatre dècades  la perspectiva, l’angle 
d’anàlisi, ha canviat substancialment. Aleshores era suficient en fer-ne una lectura 
local, ara cal una interpretació d’abast global. 
Potser aquella multiplicitat de interrelacions s’hagin diluït, però no han desaparegut. 
Les accentuava Xavier Cardona, aleshores vicepresident Executiu i Director 
General, quan en una entrevista al Diari de Vilanova del 15 de desembre de 2000 
exposava: “El rol de Pirelli és el ser o no ser del Garraf”. Una tesi  que venia reforçada 
per la forta incidència directa i indirecta de l’empresa sobre l´economia comarcal 
“donant feina a un gran nombre de petites i mitjanes empreses, des de tallers  
mecànics o ferreteries a empreses d´electrònica, de transports o entitats financeres”. 
Cardona ha estat fins ara el primer i únic director general vilanoví, i segurament, qui 
millor entenia els nexes i la idiosincràsia de l’empresa en el seu context. 
Pirelli no va ser mai una empresa més, no era una empresa qualsevol. Des del 
primer dia va venir identificada per uns trets que la feien diferent a les empreses 
que l’havien precedit. Això la feina única. Era una empresa forastera, amb  capital 
i dirigents estrangers, en aquest cas italians. Aquest element més o menys exòtic , als 
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ulls de l´època, contrastava amb la identitat autòctona , i en bona part vilanovina, de 
totes les grans empreses tèxtils i alguna de metal·lúrgica que s´havien establert al llarg 
del segle XIX. 
Aquest canvi d´estructura de la propietat també implicava uns fluxos financers ben 
diferents que contrariaren moltes mentalitats. En síntesi, es podia afirmar que  
s´invertien diners forans i es repatriaven els beneficis generats per l´efecte combinat 
d´aquells diners i la força de treball dels vilanovins. L´aparell productor era aquí, però 
el centre neuràlgic de decisions quedava lluny, potser  massa lluny. Era una empresa 
multinacional, amb inconvenients i també amb  avantatges.  
Aquest canvi substancial de comportament, rupturista amb la trajectòria industrial 
de la ciutat, podria haver fet covar raonables mostres de ressentiment per part del 
que en podríem anomenar el vilanovisme més ortodox. Cent anys després, 
l´evidència d´una relació simbiòtica sense pal·liatius, hauria d´ofegar qualsevol 
actitud contestatària. No era fàcil. No era una empresa vilanovina, ni tant sols del 
país, ni tampoc la gent que la comandava. Probablement, no ha estat un festeig 
permanent i sense escletxes, però , a voltes han cedit uns i, a voltes han cedit els altres. 
La cultura del pacte ha llimat, com es veurà posteriorment, la gran majoria de les 
discrepàncies que s’hagin pogut produir.   
Després de prop de dos-cents anys de indústria a Vilanova i la Geltrú, creiem tenir  
la perspectiva suficient i la seguretat per afirmar que la Pirelli ha estat l’empresa que 
més impacte ha tingut a la societat vilanovina. Els condicionants econòmics i sòcio-
laborals han fet que la relació entre la ciutat i la filial de la multinacional italiana hagi 
estat  molt especial al llarg dels més de cents anys d’existència. Mai cap altra indústria 
vilanovina havia generat tants llocs de treball, directes i indirectes, i havia creat una 
atmosfera de relacions i lleialtats tant singulars, admirades o rebutjades segons el 
moment.   
Vilanova i la Geltrú ha assistit en el darrers decennis a una profunda metamorfosi de 
la seva estructura econòmica. El sector industrial, a semblança del sector primari, ha 
patit una forta regressió en termes de mà d´obra ocupada.  La realitat industrial actual 
presenta un escenari de noves i velles indústries  de dimensions majoritàriament 
petites i mitjanes però amb el comú denominador d´haver superat el difícil procés de 
selecció i garbell imposat per les noves exigències de qualitat i competitivitat. De tot 
plegat se´n deriva una indústria moderna, d´alt nivell tecnològic i , en molts casos, 
amb una notable capacitat inversora i exportadora que genera riquesa i llocs de 
treball qualificats. És, doncs, un teixit industrial que s´ha regenerat amb força i avui 
es ple de potencial i de futur. 
Pirelli ha estat capaç de liderar aquest procés des de la formulació d´un model 
d´organització clàssic que ha sabut adaptar-se en el moment oportú. Això li ha 
permès de superar els períodes de crisi que cíclicament han condicionat el panorama 
econòmic. No era fàcil fer-ho des de la posició que ocupava Pirelli a les portes dels 
anys setanta, amb una estructura massa rígida i sobredimensionada  i amb pocs 
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símptomes de poder afrontar amb èxit una transformació de la magnitud exigida.  
Quan els anys cinquanta i seixanta s´aplicaven innovadors sistemes d´organització 
científica del treball o es parlava en termes de racionalització, productivitat o de 
mercat, sovint es feia més en clau de creixement convulsiu, ambició de lideratge o 
fins i tot  de prestigi, que no pas per instint de supervivència. Ara, la valoració 
d´aquests paràmetres s´ha capgirat radicalment i avui qualsevol anàlisi empresarial 
ha d´interpretar-se en termes de subsistència. 
Pirelli ha modernitzat i reconvertit bona part de la seva estructura productiva, però 
també ha hagut de racionalitzar i adaptar el seu capital humà. Un procés progressiu 
de prejubilacions i baixes incentivades que ha aconseguit, d´una part, fer l´adaptació 
en un clima de serenitat i consens i, d´altra banda, forçar l´admissió de noves fornades 
de treballadors i treballadores que asseguren la regeneració del teixit humà i la 
transmissió del coneixement i de l’ofici. 
Però no s’acaba aquí. Avui, la bondat i l´eficiència dels processos productius són 
necessaris però no suficients per assegurar-se l´acceptació del mercat i, en 
conseqüència, una posició competitiva. Pirelli ha evolucionat en coherència amb 
aquests nous reptes. La innovació tecnològica i la recerca i desenvolupament de nous 
productes s´han de integrar en un context global de garantia de la qualitat, màxima 
confiança i permeabilitat en les relacions client-proveïdor i un respecte creixent per 
les condicions mediambientals.   
En aquests més de cent anys, Pirelli, Prysmian i Vilanova,  han establert unes 
relacions sociolaborals intenses i singulars. Al llarg del text hem intentat trobar la 
resposta a algunes de les preguntes que ho explicarien. Potser perquè Pirelli arribà 
a la ciutat en un moment de forta crisi econòmica ?. Potser perquè Pirelli s´establí 
a Vilanova i la Geltrú gràcies a l´esforç i la influència d´alguns prohoms locals?. 
Potser perquè Pirelli es convertí en multinacional gràcies a la seva arribada a 
Vilanova?. Potser perquè Pirelli representà la primera mostra important de 
diversificació industrial, trencant l´hegemonia del sector cotoner?. Potser perquè 
Pirelli esdevingué –amb la fabricació de cables elèctrics– una experiència industrial 
d´avantguarda?. Potser perquè Pirelli establí unes condicions sociolaborals 
especialment avantatjoses pels seus treballadors?. Potser perquè Pirelli fou pionera 
en la incorporació de moderns processos tècnics i organitzatius?. Potser perquè 
Pirelli va arribar a tenir moltíssims treballadors en un entorn demogràficament 
modest?. Potser  perquè Pirelli  va establir uns sòlids lligams amb moltes 
institucions de la ciutat?. Potser perquè treballar a Pirelli era contemplat com una 
mena de vitalici de feina segura i per a  tota la vida?. Potser perquè Pirelli  es 
convertí en símbol del paternalisme empresarial?. Potser perquè a  Pirelli les 
característiques de l´entorn i les relacions personals  han primat la cultura del 
pacte, i la conflictivitat laboral ha estat una excepció?. Potser perquè la Pirelli, 
malgrat haver estat parcialment destruïda per la guerra civil, apostà per la 
continuïtat en aquest territori?. Potser perquè Pirelli, amb unes particulars 
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característiques estructurals, fou capaç de superar molts períodes de incertesa amb 
l´èxit de la continuïtat?. Potser perquè Pirelli, malgrat el fenomen de les 
deslocalitzacions, va ser capaç d’aixecar  noves fàbriques a Vilanova i la Geltrú?. 
Potser perquè Pirelli –Prysmian– ha suportat l’embat i ha sobreviscut a moltes 
adquisicions internacionals?. Potser ! 
Pirelli ha presentat durant molts anys la imatge d´una empresa gran, potser 
excessivament gran, arrossegant el llast i els atributs pejoratius que han acompanyat 
aquesta mena d´estructures rígides i mastodòntiques. Fruit de l´època, eren 
organitzacions sobredimensionades, mancades de la flexibilitat necessària i a 
l´empara dels mecanismes de protecció oficials.  
Era el símil perfecte de l´estructura complexa d´un gran ministeri. La “casa gran”, 
en deia la ciutadania amb afecte sorneguer. Però, a semblança del que passa amb els 
elefants, posar en marxa una massa ingent no és fàcil, però un cop el cos guanya en 
velocitat costa molt d´aturar. Aquesta mateixa inèrcia i l´excedent de reserves existent 
són factors que podrien contribuir a explicar el perquè Pirelli ha sobreviscut als cicles 
depressius i a les crisis que han fulminat insignes representants del teixit empresarial. 
Inèrcies i la feina ben feta, òbviament.  
Tenim les dades i els arguments objectius necessaris per intuir que la vitalitat 
econòmica, i especialment industrial, de la Vilanova del segle XX hauria estat 
diametralment diferent sense la presència de la multinacional italiana. L´ensorrament 
definitiu del sector tèxtil, la llarga agonia i incertesa del sector metal·lúrgic i la 
volatilitat d´altres indústries han aportat valor afegit a l´aposta permanent i sòlida de 
Pirelli.  No obstant, moltes coses han canviat des del primer quart de segle quan Pirelli 
controlava en virtual monopoli  més del 80 % del mercat interior del cable elèctric. 
Però el 2005 Pirelli, oficialment, va desaparèixer. Fruit d’unes operacions a gran 
escala que ja han estat comentades, el 2005 Pirelli prescindia de la seva divisió de 
cables. Després d’un breu periple de incertesa, Prysmian, l’hereva natural de Pirelli, 
tornava a semblar-se en allò que havia estat sempre. Seu central italiana, els mateixos 
dirigents, comportaments i maneres de fer prou conegudes. Malgrat el canvi de nom, 
s’intuïa, es reconeixia l’ADN de la Pirelli de tota la vida. L’empresa industrial que 
tocava de peus a terra, lluny del glamur de calendaris o de competicions esportives.  
A Vilanova i la Geltrú l’operació de canvi de propietat i de raó social havia quedat 
diluïda per l´espectacular  trasllat de  les instal·lacions a fora vila.  
Malgrat l’impacte profund del canvi de nom i de propietat, duts amb una certa 
discreció,  els fets es visqueren en l’àmbit local amb la  més absoluta de les  
indiferències.  Sense reaccions. El perquè d’això?. Permeteu-me dues hipòtesis. O 
bé la nostra societat ha assumit amb naturalitat extrema els fenòmens de dinàmica 
global  que pivoten cada día més sobre els factors econòmics i, per tant, s´interpreta 
en un context d´estricta actualitat. O bé podria ser que el sector industrial hagi 
assolit un nivell  residual de tal magnitud   en la percepció general, que qualsevol 
canvi passa , senzillament, inadvertit. La ciutat ja no s´hi identifica, com potser 
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hauria passat en altres temps. 
Cal dir que tampoc era el primer cas. Pirelli la Plana es convertí successivament en 
PYCSA, Dayco o Megarubber; FISA en Mahle i Dana, o Griffi en  Valenciana de 
Cementos i Cemex. Per a molta gent –i per la història– continuaran essent la 
Pirelli, la Fisa o el Griffi, potser convertits en genèrics com ho foren la fàbrica de 
la Rambla o la fàbrica de Mar.  
La metamorfosi de Pirelli en Prysmian  cal contemplar-ho  com un signe de 
normalitat, i que el realment important és la continuïtat de l´activitat laboral i el 
gruix de les persones que formen les empreses, més enllà de l´oficialitat dels noms, 
les marques i les banderes corporatives.   
La fàbrica queda lluny del nucli urbà, i les seves entranyes ja no acullen tanta gent 
com abans, i la sirena fa molts anys que va deixar de sonar. Ha passat molt temps 
d’ençà que quan la Pirelli esternudava la ciutat tenia por de constipar-se. Però la 
Pirelli, la Prysmian, encara hi és. Encara hi ha mostres importants de transmissió 
familiar, encara es mantenen moltes llocs de treball indirectes, i encara genera molta 
riquesa per la zona.  
Tot just quan s’iniciaven els primers enderrocs de la Pirelli de Baix a mar, el 27 de 
setembre de 2002 vaig escriure un article al setmanari L’Hora del Garraf amb el títol 
“En queda res del Pirellisme?”. S’intuïen canvis de gran calat –potser no tants com 
els que hi haurien en realitat– , i entrat el segle XXI parlar de pirellisme podia ser 
interpretat com una banalitat, una gosadia o una provocació. 
En la  dinàmica empresarial i social del nou segle, immers en la globalització i la 
modernitat líquida –en termes de Bauman– es fa difícil –per alguns 
incomprensible– parlar d´una relació laboral en termes de fidelitat, romanticisme 
i altres paràmetres amb regust anacrònic, tant dissociat, aparentment, de l´esperit 
canviant i efervescent que exigeix l´actual societat tecnocientífica. El sentit de 
pertinença a una empresa, com a qualsevol altre col·lectiu, hauria de implicar   un 
factor de corresponsabilitat i de lleialtat a un projecte comú que hauria  de ser 
capaç de il·lusionar, tant professional com personalment, i que s´ha vist transgredit, 
definitivament, per vocacions més mercenàries. En aquest darrer estadi, la relació  
laboral corre el risc d´esdevenir  buida, freda, fràgil i qui sap, si un mica feixuga.  
Es àmpliament acceptat que la Pirelli ha aportat  uns valors afegits significatius, 
estretament  associats a un entorn i a unes peculiaritats sòcio-laborals que han 
retroalimentat aquesta particular simbiosi entre l´empresa i la ciutat. En iniciar 
aquest text, ja he explicat el meu cas particular i la singular vinculació a la meva 
“empresa familiar”. Als estímuls d´ordre personal s’hi podrien afegir altres factors 
de mèrit de transcendència més col·lectiva. Es obvi, que després de cent anys, s´ha 
teixit una xarxa de relacions i interdependències a nivell laboral, social i econòmic 
que ha condicionat la pròpia essència del territori. Ara tot és diferent.  A ningú 
escapa que aquella Pirelli pretèrita, paternalista, perfectament adaptada durant 
molts anys  als cànons del règim de l´època, de porta gran i ventre insaciable, punt 



  
274 

 

de trobada de la família pirellista i de record nostàlgic per a més d´un, forma part 
del passat. Afortunadament. Avui seria inviable. I va costar Déu i ajut 
redimensionar-se i adequar-se als nous temps. Molts altres no van ser-hi a temps. 
L’actual escenari econòmic mundial és incert, convuls i complex, en transformació 
permanent, amb un entorn altament competitiu i exigent. Només hi ha present, i 
el futur s’intueix d’una forma molt tímida, esquifida, de la que gairebé fa por de 
parlar.  
Superada la fase del pirellisme, la ciutat va haver d’afrontar l’etapa del 
postpirellisme. D’això en parlava en un article al difunt Diari de Vilanova el 9 
d’octubre de 2015. Duia per títol  “Les fortaleses del postpirellisme”, abans que els 
perspicaços redactors del mitjà el convertissin en un insuls “Prysmian fa 10 anys”. 
Venia a dir que els canvis a l’empresa italiana havien començat molt abans del 
trasllat o del canvi de nom. En un moment incert la ciutat va agafar el vial del 
postpirellisme, una via lenta de transició cap el canvi  de model de l’estructura 
econòmica. El postpirellisme era la metamorfosi d’una empresa que apostava per 
l’eficiència i la productivitat, abandonant aquell balsàmic pessebre pastoral. Però 
era també  l’adaptació de la indústria local i de la pròpia ciutat a uns nous 
condicionants, a unes noves regles del joc. Una mutació profunda, unidireccional 
i d’obligat compliment, sense opcions de resistència. Els que van intentar-ho, ja no 
hi son. Hem canviat la indústria per un model eclèctic. El postpirellisme, com un 
mestralot, o com el vent del cullerot,  s’ha endut  velles tradicions i actituds, locals 
i localistes, com aquella pràctica de signe tribal en que els fills eren enviats a l’Escola 
Industrial o a estudiar comerç per anar de pèrit o d’escrivent a la Pirelli. El 
postpirellisme va ser la vacuna imprescindible per poder sobreviure en el nou món 
global i competitiu del tots contra tots. En aquest nou escenari el pirellisme era una 
etiqueta que feia nosa, i que no ens podíem permetre perquè representava un 
model més extensiu que intensiu. Un model que tard o d’hora ens deixaria a la 
intempèrie,  incapaços de suportar les inclemències hivernals. A l’equador dels 
vuitanta la Pirelli va ser a punt de morir per congelació. El sector tèxtil no va ser-
hi a temps de llegir i entendre  les virtuts del postpirellisme. El sistema es va perdre 
perquè era arcaic, lluny del món real. El model es va morir. No hi ha un moment 
concret ni uns protagonistes destacats. Va passar, i prou. D’aquell passat en resten 
unes poques empreses industrials que lluiten per sobreviure sota la pressió de la 
competitivitat i la productivitat, i una ciutat amb una olla barrejada d’ofertes i 
reclams que ningú gosa adjectivar. 
Però la fàbrica continua a Vilanova i la Geltrú 120 anys després. Ni s´ha 
malbaratat l’herència, ni s´ha estat víctima del cofoisme. Potser perquè –com ja 
vaig dir una vegada–  a part de ser una empresa gran, és també una gran empresa. 
Per tant, no sembla haver-hi dubtes en quan a l’acceptació general de que l’actual 
Prysmian, més enllà de noms i titularitats, és successora, hereva i continuadora de 
Pirelli. 



  
275 

 

En el seu moment, i fruït de gestions i ambicions discutibles, Pirelli es va desprendre 
de la seva divisió de cables, provocant la descomposició d’un grup industrial potent, 
polièdric i respectat. Els cables –la Prysmian– va esdevenir la torna d’una 
desafortunada operació empresarial. Però, com passa moltes vegades, el guió va 
fer un gir inesperat. La Prysmian era una empresa nova amb més de 120 anys 
d’existència. Això son molts anys. De la desorientació i la incertesa inicial de restar 
subjectes als tentacles de Goldman Sachs, el canvi de nom i els interrogants sobre 
la resposta del mercat; en poc temps es va passar a un grup sòlid i ple de futur. 
S’imposava el pes de la història i de la tradició. El repetit missatge de l’empresa 
durant la transició de Pirelli a Prysmian havia fet fortuna: diferent nom, el mateix 
coneixement. Aquest coneixement, aquesta experiència, aquest ofici, permeteren 
arrencar amb força en aquesta nova etapa.   
D’altra banda, com ja hem comentat, aquest canvi de inflexió, que a Vilanova i la 
Geltrú va ser eclipsat pel trasllat de les fàbriques als afores de la ciutat, no va ser 
percebut amb la intensitat suposada, ni pels treballadors, ni per la societat, ni 
tampoc pel mercat. La força de la marca acostuma a tenir menys repercussions 
quan es tracta d’un bé d’equip, i no pas un bé de consum.  
A molta gent li passarà per alt que l’antiga Pirelli ara es diu Prysmian, de la mateixa 
manera que molts es sorprenien en saber que a Vilanova i la Geltrú no es 
fabricaven pneumàtics, sinó cables. Per tant, les persones, les instal·lacions i el 
coneixement és el mateix. També les conductes. 
Si fa molts anys l’historiador Albert Virella feia notar que l’impacte de Pirelli en 
les mentalitats havia estat discret perquè, certament, era una multinacional, però 
una multinacional italiana; avui l’impacte mental ha tingut derivades més 
complexes en incorporar al grup empreses, persones i maneres de fer d’altres grups 
industrials de tradicions culturals ben diferents, sigui de l’holandesa Draka, sigui 
de la nord-americana General Cable. 
De tot plegat, allò que resulta realment important és la continuïtat de l’activitat. 
La Pirelli que fabricava pneumàtics a Manresa va tancar portes ja fa molts anys; la 
Pirelli que fabricava cables a Vilanova i la Geltrú encara hi és, tot i  que ara es 
digui Prysmian. Les fàbriques, les persones, les màquines, els productes, el 
coneixement, la recerca i la innovació continuen formant part de l’estructura 
econòmica de la ciutat. Talment com el 1902. 
Altres no han tingut tanta sort i s’han quedat pel camí. I com hem dit, no és que 
les fàbriques de Sant Vicenç dels Horts, Montcada i Reixac o Manlleu no fessin les 
coses bé. I tant que ho feien!. Van ser víctimes dels efectes de decisions 
estratègiques globals i de la seva perversa aritmètica. Abans, la competència 
empresarial era externa, ara també és interna. Fàbriques i països dins d’un propi 
grup empresarial lluiten per sobreviure davant d’altres consociades. 
La fàbrica de Manlleu –l’antic Cordó Roquer– cessaria la seva activitat a finals del 
2020, pocs mesos abans de complir els cent anys d’existència. L’11 d’octubre de 
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2019 el company Xavier Macià i Pous escrivia un article a El 9 Nou d’Osona amb el 
títol “General Cable i Manlleu: l’orgull d’un projecte local i global”. Repassava la 
incidència de la fàbrica a la comarca i la influència de la seva activitat en el món de 
l’electrificació. Al final del text l’autor llançava algunes preguntes per a la reflexió: 
“per què un model com aquest no ha trobat un encaix satisfactori?. Quins filtres 
polítics, empresarials i socials han fallat per evitar el cul-de-sac actual?”.  
Certament, les adquisicions o fusions d’empreses en clau global afecten les 
companyies però també l’estructura econòmica dels països. Sovint, els governs i altres 
agents socials esdevenen convidats de pedra davant de decisions que es prenen molt 
lluny i que tenen un impacte considerable sobre àmbits geogràfics concrets. En 
termes d’adquisicions empresarials, dos i dos mai fan quatre. I això empobreix el país. 
Operacions que aboquen a processos de selecció natural en els que, les inevitables 
reestructuracions obliguen a sacrificar capacitat productiva, és a dir, fàbriques. Son 
les sacsejades pròpies de les tensions econòmiques, polítiques i socials d’un món en 
contínua transformació. Sempre ha estat així, però ara la velocitat dels canvis s’ha 
incrementat.   
El 1917 naixia Productos Pirelli i assolia un grau d’autonomia respecte les decisions 
centralitzades a Itàlia. El 1985, amb la creació de Cables Pirelli, S.A., la planta de 
Vilanova deixaria de dependre dels serveis centrals de Barcelona. Després s’han 
pres altres decisions. Qui havia de dir que la producció de la planta de Cavigel 
aixecada el 1987 acabaria fent-se a Abrera,  o que la fàbrica de Vilanova absorbiria 
bona part de l’activitat productiva de Manlleu. Però ara, tot passa més 
desapercebut, potser massa. Les sotragades es relativitzen, paradoxalment, quan 
els canals de informació i comunicació son omnipresents. La situació de la fàbrica 
lluny del nucli  urbà dilueix els senyals de la seva presència: mobilitat de gent, de 
camions, sorolls, ... 
L’impacte quantitatiu tampoc és el mateix. Actualment a Vilanova hi treballa 
menys gent, i molts treballadors son forasters. Abans les decisions eren preses a 
casa per gent de casa. 
Ara, l’activitat Prysmian a Vilanova, a Catalunya, no depèn directament de Itàlia, 
sinó d’una macroregió anomenada sud d’Europa, amb l’Estat espanyol, Itàlia i 
França. El responsable màxim d’aquesta regió és ciutadà francès i és ell qui dona 
comptes directes a la seu central de Milà. Així, doncs, el centre de decisions també 
s’ha desplaçat. 
La convergència de persones i empreses diverses, com hem dit,  també ha fet 
convergir sensibilitats, cultures  i punts de vista diferents. Actualment, en reunions  
d’empresa s’hi troben professionals provinents de Pirelli Vilanova, altres que ja es 
van incorporar sota el nom de Prysmian, altres provinents de Fercable, de Draka 
o de General Cable. Cal afegir-hi persones amb responsabilitats locals i altres que 
funcionalment tenen responsabilitats més enllà del país, dins de la regió. 
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Els canvis que havia tingut la vella Pirelli en els seus 103 anys de història, poc tenen 
a veure amb els canvis vertiginosos que ha tingut la nova Prysmian en els seus 15 
anys d’existència. Velocitats exponencials, pròpies del món actual. 
La majoria dels treballadors, de vegades aliens a aquesta realitat, continuen 
fabricant cables com gairebé sempre ho han fet, adaptats a les noves innovacions 
tècniques i tecnològiques. Molts d’ells fills i nets, i fins i tot algun besnet, de 
treballadors de la casa.  
Però, comptat i debatut, la fàbrica de Vilanova i la Geltrú continua treballant i, en 
el moment d’escriure aquestes ratlles, veu reforçada  la seva capacitat de producció 
en cables de transport i distribució d’energia. 
Abans hem fet esment que ha hagut determinats moments en que la Pirelli hauria 
pogut marxar de Vilanova i la Geltrú. No ho ha fet, i això demostra la seva 
capacitat de resiliència. Algú insinuarà que la conjuntura li pot haver estat 
favorable o, fins i tot, haver tingut un cop de sort. Probablement hi ha una mica 
de tot. Però per mantenir una activitat industrial durant 120 anys en una població 
mitjana de l’Europa occidental cal alguna cosa més que un cop de sort. I això, 
únicament és mèrit de les diverses generacions de treballadors que ho han fet 
possible. 
Ha hagut moments en que han calgut punts de fixació sòlids i segurs per afrontar 
les contrarietats i les dificultats, pròpies o de l’entorn.  El primer èxit, veritable 
factor de mèrit, cal buscar-lo en el mateix moment en que la Pirelli s’instal·la el 
1901 a Vilanova i la Geltrú. No era poca cosa. Ja n’hem parlat i no hi tornarem. 
Un altre exemple concloent d’aquesta supervivència fou la reconstrucció després 
de la guerra. La fàbrica havia estat destruïda i aixecar-la novament exigia un esforç 
i uns recursos econòmics ingents difícils de satisfer a l’Espanya de postguerra. El 
país estava afeblit i devastat i Itàlia era a punt d’entrar en guerra. D’altra banda, 
Pirelli disposava en aquells moments de dues petites plantes productives en el que 
havia estat “zona nacional”, a Córdoba i a Aranjuez.  En canvi, contra tot 
pronòstic, va apostar per recuperar, ampliar i millorar la fàbrica de Vilanova que, 
a ulls del franquisme, era en terra hostil. La fàbrica vilanovina passaria altres 
moments difícils, molts d’ells vinculats als impactes de les crisis econòmiques, fossin 
d’àmbit global o més parcials. El 1985 va caldre fer front a un sever pla de viabilitat 
que condicionava la continuïtat de la planta. El sector tèxtil va desaparèixer fa 
molts anys i moltes empreses emblemàtiques del sector elèctric establertes al nostre 
país també van haver de plegar. Les tensions dels mercats internacionals han 
provocat adquisicions en forma de fusions o absorcions, sempre de resultat incert, 
deslocalitzacions a territoris de mà d’obra més barata, o tancaments definitius. 
Tampoc és aventurat de pensar que algunes operacions es van fer en el moment 
oportú –sense saber-ho–, evitant danys irreversibles. El 2000 es tancava l’operació 
de compra-venda dels terrenys de la Pirelli a Baix a mar que permetrien el trasllat 
als afores de la ciutat. El 2005 la divisió de cables era venuda a la inversora nord-



  
278 

 

americana Goldman Sachs. En aquests escenari, –com ens hem preguntat abans– 
s’hauria produït  el moviment de les instal·lacions, o la inversora hauria especulat 
amb la venda dels terrenys de la fàbrica i Santes Pasqües?. 
Finalment, quan el 2018 Prysmian Group adquireix General Cable, es troben en 
competència plantes semblants en quan a mitjans productius i tipologies de 
producte. Això passava entre la fàbrica de Vilanova i la de Manlleu. Un cop més 
caldria superar un procés de selecció. Probablement, trobaríem altres conjuntures 
difícils en els que va caldre remuntar. Fet i fet, el mantra es repeteix: la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú continua la seva activitat després de 120 anys. 
De la vella Pirelli encara en queden records personals i col·lectius, i la rambla que 
duu el nom del seu fundador. Un cop decidit el transferiment de les instal·lacions 
a la zona de la masia del Notari el projecte urbanístic havia de preveure la 
preservació d’algun element físic de l’antiga fàbrica, com s’havia fet en 
intervencions semblants. 
Amb motiu del trasllat de la fàbrica el 2005 el periodista i escriptor vilanoví 
Francesc-Marc Álvaro deixava escrit: “La història de les ciutats és un combat dur 
contra la nostàlgia. Sempre hi ha muralles per enderrocar. Per tant, no s’hi val a 
fer un cant elegíac a la grisa i gegantesca monumentalitat industrial que va 
significar un segle de Pirelli al mig de la vila.  Pirelli ha estat la sort i la desgràcia 
dels emprenedors vilanovins: era la xarxa que assegurava el creixement i era la 
barrera mental que impedia obrir nous horitzons. Però ens hem fet grans.  Entre 
el vell pirellisme mental i les incerteses de canviar un espai industrial emblemàtic 
per una nova ciutat cara al mar, hi ha un exercici obligat d’imaginació cívica i 
d’imaginació emprenedora. El món dels nostres avis i dels nostres pares és ja només 
un espai de memòria, una vella xemeneia deixada com a símbol arqueològic de la 
plusvàlua familiar” (Álvaro, 2005). 
Avui, encara es manté en el seu lloc el que fou l’edifici de la central tèrmica i de fluids 
que donava servei a la fàbrica. En aquest edifici de formigó de gran volumetria s’hi 
generava vapor d’aigua i aire a alta pressió, i també era el nucli de distribució 
d’aigua, electricitat i gas. A l’edifici de calderes –com es coneixia popularment–, 
aquestes havien cremat carbó, després passarien a utilitzar fuel-oli i més endavant 
el gas. Malauradament, aquesta construcció de formigó armat de posguerra no 
ofereix cap element de interès arquitectònic, i les seves dimensions volumètriques 
el fan de difícil reutilització per equipaments socials a un cost acceptable. Alguna 
nau de planta baixa i primer pis de la primera època, amb detalls modernistes –
maó vist i grans finestrals– que hauria permès una reutilització més amable, i 
segurament menys costosa, ocupaven un espai que entrava en conflicte amb la 
urbanització del conjunt. 
Pirelli, com gairebé totes les empreses industrial de la ciutat ha estat –si exceptuem 
arxius documentals– poc sensible amb la preservació del patrimoni físic. En resta 
la premsa del plom que presideix l’entrada a la planta de Cavigel i uns pocs equips 
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de laboratori mal endreçats que mereixerien millor atenció. El paradigma d’aquest 
poc respecte pel patrimoni tècnic de l’empresa, també de la ciutat i del país, queda 
prou patent en una mena de ritual que es va practicar durant molts anys i que 
consistia en regalar un equip antic –sovint eren petits aparells de laboratori– durant 
l’àpat de comiat a personal tècnic que es jubilava. Molts d’aquells aparells de 
interès per la història de la tècnica han acabat escampats, o bé a les escombraries. 
Decebedor. En qualsevol cas, potser caldrà plantejar-se què cal fer amb els darrers 
vestigis, de la mateixa manera que la ciutat haurà d’afrontar el debat del què cal 
fer amb l’edifici de calderes.  
 

.  .  .  .  . 
 
Donem per tancat el text, i donem pas a l’oportunitat de fer-hi futures ampliacions 
amb l’aportació de noves dades, o poder fer les corresponents esmenes i correccions 
que de ben segur li calen. 
Algú pot retreure que el text pateix d’un excés d’apassionament i de implicacions 
personals que podrien afectar l’exigible objectivitat. Certament, a les pàgines 
precedents hi ha la implicació de l’autor, i també un entusiasme indissimulat. Però 
això no hauria de contravenir els principis de la rigorositat argumental. D’altra 
banda, queden prou delimitades les opinions personals d’aquells fets que es recolzen 
en les citacions d’altres autors o en les fonts d’arxiu. 
El febrer de 2018 vaig escriure al bloc de l’associació empresarial FEGP l’article “De 
què vas, motivat?”, on exposava que la majoria d’experts coincidien en que bona 
part de la mà d’obra que s’incorpora al mercat de treball son joves molt més ben 
preparats tècnicament, però amb  menys implicació i compromís que els seus 
predecessors. Motivació, vet aquí la pedra on tothom ensopega. La motivació no 
és un valor pressuposat, va per barris,  i depèn de molts factors. El món ha canviat, 
i avui gairebé ningú es planteja de desplegar una carrera professional sencera en 
una mateixa companyia. I tampoc és esperable que cap nen insinuï el  “–Jo 
treballaré a la Pirelli”, o a cap altra empresa. Jo mai vaig plantejar-me cap altra 
possibilitat, i avui continuo anant a “la fàbrica”, com deien els antics. Però ara soc 
jo el cos estrany i el que navego contracorrent. La realitat ha canviat, i canviarà 
més en el futur. La societat, i amb ella les estructures econòmiques, pateixen una 
metamorfosi constant que afecta indefectiblement les prioritats i les escales de 
valor. Per tant, el plantejament que em faig és només meu, i difícilment exportable. 
Però és l’únic que m’ha guiat. Potser el més motivador no sigui guanyar diners, o 
que la meva empresa en guanyi. També em satisfà de pensar que estic en un lloc 
on he aprés i encara aprenc moltes coses, un lloc que m’ha permès de viatjar, 
conèixer gent, i formar-me en molts aspectes, un lloc on ens dediquem a fabricar 
coses útils i imprescindibles per a la societat, que soc representant d’una quarta 
generació familiar que acumula cabassos de lleialtat a la causa, i convençut que 
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amb la meva feina contribueixo a defensar la meva empresa i, amb ella, molts llocs 
de treball que alhora son font de riquesa directa i indirecta per a la meva ciutat i 
el meu país. 
Ja fa molts anys, el setembre de 1994,   el doctor Joan Corbella advertia en un article  
al diari Avui que “el  món laboral està perdent la seva capacitat per establir lligams 
afectius entre les empreses i els treballadors”. La seva  recomanació pels treballadors 
era aquesta: “la millor manera d’evitar el desengany és intentar no esperar-ne cap 
mena de reconeixement, més que no pas no posar sentiments a la feina. Si ens cal 
treballar, val més que ho fem contents i estimant allò que fem sense reserves”. 
La Pirelli  ja és una part important de la història de Vilanova i la Geltrú. Forma part 
de la història col·lectiva i de la història individual de molts homes i dones d’aquesta 
ciutat i d’aquest país. A la Pirelli començaven, i també acabaven, moltes històries 
laborals i personals. La meva també va començar a la Pirelli. I no pas quan vaig 
entrar-hi a treballar. La meva història comença abans, quan entre  les parets de la 
fàbrica es van conèixer la Maria Carme de la secció de guants, i el Jordi, aleshores 
treballador de la gomespuma.  
Ella era de Cap de Creu, ell de Baix a mar, i a la Pirelli dels anys cinquanta, ofegats 
per la grisor i la innocència de l’època, van començar un projecte en comú del que 
jo en formaria part. 
Com ells, com la meva àvia, com el meu besavi, i com tants altres amics, veïns i 
parents, la Pirelli –poseu-hi Prysmian si voleu– ha format i  continua formant part 
de la meva vida. I n’estic content. 
Per això, aquesta història inacabada de la Pirelli va dedicada a tots ells. A ells, i a tots 
aquells altres  pels que, també contents o potser no tant, la Pirelli ha format part de 
la seva vida en un o altre moment, i que van poder combregar  amb allò tant tronat 
i alhora tant apassionant que se’n va dir el pirellisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
281 

 

Apèndix I: Fusions i adquisicions (1998-2018)    
 
Com hem avançat al llarg del text, en només dues dècades Pirelli-Prysmian ha 
assumit el control de diversos grups internacionals de cables, de l’alemanya 
Siemens (1999) a l’holandesa Draka (2011) o la nord-americana General Cable 
(2018). La majoria d’aquestes operacions –executades amb perspectiva i objectius 
globals– han tingut un impacte directe o indirecte a Vilanova i la Geltrú, en tant 
que seu central de la companyia a Catalunya. En altres casos no ha estat així. La 
llista d’adquisicions ha estat llarga i diversa –Siemens, NKF, BICC, MKM, Draka 
o General Cable–, però aquí ens centrarem únicament en aquelles que han tingut 
repercussió directa al nostre país, pel fet que aquells fabricants hi tenien activitat 
industrial. 
Algunes de les marques o fàbriques que en un o altre moment van passar a 
engruixir la nòmina de Pirelli o Prysmian tenien una llarga trajectòria i constituïen 
un capítol important de la història industrial i empresarial d’aquest país. La 
inevitable estratègia de grup ha fet que algunes hagin mantingut la seva activitat i 
altres hagin hagut de tancar per sempre.  
Volem des d’aquí entendre una part de la seva història que, d’alguna manera,   
també ha quedat incorporada a la història de la Pirelli-Prysmian. Parlem de 
Fercable, de Draka i de General Cable, i dins d’aquest darrer grup un esment 
especial a la història de Conductors Elèctrics Roqué de Manlleu. 
 

.  .  .  .  .  . 
 
Fercable 
 
El juliol de 1998 la companyia alemanya Siemens anunciava un pla d’ajustament  
degut als efectes de l’anomenada crisi asiàtica. A partir d’aleshores es centraria en 
els negocis considerats estratègics i aquell estiu anunciava la venda de la divisió de 
cables elèctrics a Pirelli per 34.000 milions de pessetes, segons informava La 
Vanguardia del 17 de juliol de 1998. A nivell català aquella operació implicava que 
la fàbrica Fercable que Siemens tenia a Sant Vicenç dels Horts passaria sota 
control directe de la Pirelli de Vilanova i la Geltrú. Fercable, S.L. era un fabricant 
local que havia nascut el 1969 per l’impuls del seu promotor i sota la raó social de 
José Fernández Brugueras, S.A. En determinat moment passaria a formar part de 
l’òrbita de Siemens. 
Quan a començaments de 1999 Pirelli incorpora la fàbrica del Baix Llobregat 
aquesta ocupava 130 treballadors. La planta es dedicaria a la fabricació de cables 
pel sector industrial fins el seu tancament el 2012 després d’un expedient d’extinció 
d’activitat que afectaria prop d’un centenar de treballadors. El tancament vindria 
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provocat per la recent adquisició el 2011 per part de Pirelli del grup holandès 
Draka i la consegüent incorporació de la planta de Santa Perpètua de Mogoda.  
 

.  .  .  .  .  . 
 
Draka 
  
El 2011 Prysmian adquiria la companyia holandesa fabricant de  cables Draka, 
amb forta presència al centre i el nord d’Europa. Aquesta operació –noticiada com 
a fusió– provocaria la incorporació a la Prysmian catalana de les dues fàbriques 
que Draka tenia a la península, una de cables elèctrics a Santa Perpètua de Mogoda 
i una altra de cables òptics a la població de Maliaño, a Cantabria. 
El fabricant holandès havia nascut a Amsterdam el 1910 amb el nom de  
Hollandsche Draad & Kabel Fabriek. El 1970 la companyia holandesa seria 
adquirida per Philips i formaria part de la seva divisió. Aquesta dependència 
duraria fins el 1986 quan es segregaria de Philips a través d’una compra finançada 
per Parcom amb Flint Beheer. De l’operació en naixeria la marca Draka. 
Posteriorment, Draka assumiria el control de Philips Optical Fibers i Alcatel. 
Els orígens de la filial catalana caldria trobar-los en dos fabricants locals: Ralocar 
(1955) a Barcelona i Coguesa (1957) a Badalona. Ralocar era una referència en la 
producció de cables de transmissió de dades que el 1991 seria adquirida per la 
multinacional sueca-suïssa de material elèctric ABB. En aquella època Coguesa era 
una empresa líder  en cables d’escomesa telefònica i cables de instrumentació. 
El 1993 Draka Holding comprava les activitats de Coguesa amb fàbrica a 
Badalona, i ABB Ralocar amb fàbrica a Barberà del Vallès. L’any següent la fusió 
de les activitats de Coguesa i Ralocar donaven lloc a Draka, que continuaria 
treballant a les antigues instal·lacions dels dos fabricants.  
El 1997 Draka adquiria l’empresa Cedegalsa de Vigo. L’any següent es produiria 
la fusió d’ambdues. L’any següent Draka iniciava la construcció d’una nova planta 
de 26.000 m2 a Santa Perpètua de Mogoda que seria inaugurada el 2001.  
El 2009  es tancava la fàbrica de Vigo i el 2011 s’executava la fusió per absorció de 
Draka Cables Industrial, S.A. per part de  Prysmian Cables & Systems que passaria 
a convertir-se en Prysmian Group. 
La planta que Draka tenia a Maliaño, a tocar de Santander, no tenia una història 
menys complexa. Els seus orígens es troben en la companyia Standard Eléctrica 
que el 1926 aixecava la fàbrica càntabra destinada a la producció de  cables per 
telefonia,  i que seria inaugurada un any després pel monarca  Alfonso XIII. 
Standard Eléctrica, S.A. (SESA) s’havia constituït aquell mateix any a partir de 
l’adquisició de la societat anònima Teléfonos Bell nascuda a Barcelona el 1922  
gràcies a la iniciativa dels germans Muntadas. 
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La SESA, de capital espanyol,  comptaria amb activitats a Santander, Madrid i 
Barcelona; i durant molts anys fou proveïdora principal de la Compañia 
Telefónica Nacional de España.  
El 1981 la fàbrica de Maliaño començaria a produir cables de fibra òptica per 
Renfe, i el 1987 seria adquirida per la companyia francesa Alcatel, convertint-se 
en Alcatel Standard Eléctrica i, posteriorment, el 1997, en Alcatel España.  
El 2001 la fàbrica de cable òptic de Maliaño  era venuda al grup francès Nexans.  
Nexans Iberia  es convertiria en filial del grup Alcatel. El 2000 la multinacional 
francesa decidia segregar les instal·lacions de Maliaño en dues plantes diferents, 
una per a la fabricació de cables de coure, i una pels cables de fibra òptica. El 2004 
la divisió de fibra òptica era venuda a la companyia holandesa Draka, i d’aquesta 
manera el 2011 la fàbrica de Cantabria acabaria sota el control de la nova 
Prysmian Group.  
   

.  .  .  .  .  . 
 
General Cable 
 
El 2018 Prysmian Group adquiria la companyia nord-americana General Cable, 
que s’havia posat a la venda. Es tractava d’un dels gegants del sector i un dels 
competidors directes de   Prysmian en els mercats local i global. Les negociacions 
s’havien iniciat l’any anterior. 
A conseqüència d’aquesta operació de gran envergadura, valorada en 3.000 
milions de dòlars, la Prysmian passaria a controlar les fàbriques de Manlleu, 
Abrera i Montcada i Reixac. Una capacitat productiva afegida a la pròpia que feia 
preveure decisions difícils. Alguns d’aquells establiments tenien una dilatada 
història.  
El Grup General Cable a Catalunya s’havia constituït i havia crescut en el temps 
a partir de l’adquisició de diverses empreses locals. La presència al nostre país 
s’iniciava el 1957 amb l’adquisició del fabricant de Montcada i Reixac  Fil, S.A. 
Després seguirien la resta d’adquisicions: Plásmica (1965), Saenger, S.A.  (1971),  
Conductores Eléctricos Roqué (1983) o Conductores Eléctricos Navarro, S.A. 
(1986).   
Intentem fer una aproximació a aquest conglomerat que aniria conformant 
General Cable, amb un punt i a  part dedicat a l’empresa Conductores Eléctricos 
Roqué de Manlleu, tal vegada la més històrica i emblemàtica de quantes en 
formarien part.  
General Cable Corporation es constituïa el 1927 a New Jersey com a fusió de 
diverses empreses nascudes el segle XIX com Phillips Wire and Safety Cable 
Company i Standard Underground Cable, fundades per George Westinghouse 
(Fernández, 2008). Seguint el mateix autor, General Cable Corporation s’establiria 
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el 1957 a l’Estat espanyol a través de la compra del fabricant FIL, S.A. propietat 
d’Alberto Ribas amb una planta productiva a Montcada i Reixac.  
El 1965 la General Cable adquiria l’empresa  Plásmica de Cornellà de Llobregat 
fundada el 1943 per Ernest Soler i el suís Lorenzo Corbat (Fernández, 2008). Es 
fabricaven fils o platines esmaltades, vernissos o plaques i productes aïllants 
(Esteban, 1996). A partir d’aquell moment la gerència de les dues fàbriques –
Montcada i Cornellà– recauria en Alberto Ribas, mentre que la direcció tècnica 
seria ocupada per Lorenzo Corbat (Esteban, 1996). Els fils esmaltats es fabricarien 
a Cornellà i els cables a Montcada. Posteriorment, Plásmica s’especialitzaria en 
cables telefònics com a suport de l’empresa Cables de Comunicaciones. La planta 
de Plásmica es tancaria després que el 1992 l’activitat del grup passaria sota control 
de la britànica BICC. 
El 1967 es produïa l’associació de General Cable i la companyia italiana CEAT 
Cavi (que més endavant s’integraria dins BICC). Les fàbriques de la multinacional 
nord-americana a l’Estat espanyol passarien a dependre de la firma italiana 
(Esteban, 1996). Un any després la raó social passa a ser  Espanya General Cable 
Ceat.  
El 1969 s’ampliava la planta de cables de Montcada. Eren els anys dels inicis de la  
vulcanització contínua. Mentre, la planta de  Cornellà s’havia especialitzat en la 
producció de fils esmaltats i productes aïllats. 
El 1970 General Cable i la companyia  Telefònica creaven, amb una participació 
al 50%, l’empresa Cables de Comunicaciones, S.A. amb fàbrica a Zaragoza per a 
la producció de cables telefònics de coure. El 1983 s’iniciaria la fabricació de cables 
de fibra òptica (Esteban, 1996). El 1988 Cables de Comunicaciones s’integraria al 
Grupo Español General Cable i el 1997 BICC es despendria d’aquesta companyia 
i de Cablinsa. Cablinsa –vinculada a General Cable– s’havia constituït el 1989 per 
completar l’activitat de Cables de Comunicaciones, especialitzada en disseny, 
planificació i execució de instal·lacions i xarxes de telecomunicacions (Esteban, 
1996). 
Seguint amb la política d’adquisicions, el 1971 General Cable assumia el control 
de l’empresa  Saenger (Fernández, 2008). L’empresa havia estat creada el 1948 
pels germans Ricard i Robert Saenger Bloch per fabricar cables amb aïllament de 
plàstic i disposaven de planta productiva a Barcelona (Esteban , 1996). El 1955 es 
convertiria en societat anònima i cinc anys més tard inaugurava una nova planta 
al barri del Bon Pastor (Esteban, 1996). El 1965 iniciaria la producció de cables 
d’energia i un any després s’ampliava la planta. Amb la transferència al grup BICC 
el 1992 es tancaria la fàbrica de Saenger, junt amb la de Plásmica. 
El 1981 General Cable Corporation  era adquirida pel holding financer nord-
americà Penn Central Corporation, PCC (Fernández, 2008). Dos anys després la 
britànica BICC  desinvertia a l’Estat espanyol i es venia la participació del 60% de 
Conductores Eléctricos Roqué amb establiment a Manlleu, sota la seva òrbita des 
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de 1965. El capital de Roqué quedaria repartit  entre Facosa, General Cable i la 
família Roqué. 
El 1986 Conductores Eléctricos Navarro també passaria a formar part de General 
Cable, després de ser expropiada a Rumasa i privatitzada per l’Estat. Conductores 
Eléctricos Navarro, S.A.  havia estat fundada el 1946  per Manuel Navarro, 
representant i magatzemista de material elèctric amb fàbriques a Mollet del Vallès 
i Premià de Mar (Esteban, 1996). El 1972 aixecaven una nova planta a Abrera. El 
1980 quedaria sota el control de Rumasa fins passar a General cable després de 
l’expropiació i posterior reprivatització de  l’Estat. 
Després que el holding PCC es desprengués de les seves participacions a Espanya, 
el 1988 es creava  la societat Grupo Español General Cable , integrant General 
Cable , Saenger, Plásmica, Cables de Comunicaciones, Roqué, Cablinsa i 
Conductores Eléctricos Navarro  
La integració es faria a partir  d’un Management Buy Out (MBO) pel qual trenta 
directius comprarien el grup a PCC, amb l’aval  de Bankers Trust (Fernandez, 
2008). L’operació es formalitzaria entre el desembre de 1988 i el gener de 1989. A 
l’accionariat s’hi integraria BICC com a soci industrial (Esteban, 1996). El 
desembre de 1990  el Grupo Español General Cable inaugurava la seva central al 
carrer Casanova de Barcelona. 
El febrer de 1992 BICC Cables Limited adquiria la majoria del capital de Grupo 
Español General Cable, convertint-se en Grupo General Cable, que integrava a la 
part d’energia  General Cable, Navarro, Plásmica, Roqué i Saenger; i a la part de 
telecomunicacions Cables de Comunicaciones i Cablinsa (Esteban, 1996). 
El 1992 es tancaven les plantes de  Saenger i Plásmica i el 1994 es fusionaven totes 
les societats sota la raó  Grupo General Cable, amb les seccions General Cable 
Energia , Cables de Comunicaciones i Cablinsa. 
El 1994 General Cable Corporation era adquirida pel holding britànic  Wassall 
PLC, i el 1 de gener  de 1996  Grupo General Cable  es convertia en BICC Cables 
España, amb les divisions BICC General Cable, BICC Cables de Comunicaciones 
i BICC Cablinsa (Esteban, 1996). Un any després  BICC venia el negoci de 
telecomunicacions a Corning, i Cables de Comunicaciones i Cablinsa deixaven de 
formar part del grup espanyol (Fernández, 1988) 
Després d’altres operacions intermèdies, el 1999 General Cable Corporation 
adquiria el grup BICC Grupo General Cable Sistemas, S.A., creant  la General 
Cable Iberia (Fernández, 2008). El 1999 el grup incorporava la planta portuguesa 
de Morelena i adquiria CELCAT.  
El 2000 es recuperaria la raó social de Grupo General Cable englobant les plantes 
d’Abrera amb 195.000 m2, la de Manlleu amb 82.000 m2 i la de Montcada amb 
36.000 m2. 
Posteriorment vindrien altres adquisicions:  SILEC (2005), de la companyia 
francesa SAGEM; la basca ECN (2006), o l’alemanya NSW (2007).  
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El 2018 el Grupo General Cable seria adquirit per Prysmian Group i el 2020 es 
tancaria l’activitat productiva de les plantes de Manlleu i  de Montcada i Reixac.  
 

.  .  .  .  .  . 
  
Conductors Elèctrics Roqué  
 
El 1921 l’industrial de Manlleu Josep Roqué i Parladé (1881-1965)  creava 
l’empresa Conductores Eléctricos Roqué que aviat seria popularment coneguda 
per “el Cordó”. L’objectiu era fabricar i comercialitzar cables elèctrics i compostos 
químics per a aïllaments. S’havia creat amb 25.000 pessetes en efectiu i un capital 
social de 502.000 ptes. (Esteban, 1996: 20). La societat es constituiria formalment 
el 4 d’agost de 1923  com a societat anònima.   
En el passat la fàbrica estava dedicada al sector tèxtil, i els Roqué la reorientaren 
per produir cables elèctrics aprofitant que la veïna Farga Lacambra refinava coure. 
Inicialment,  el fil de coure es cobria amb una  capa tèxtil i betum. Als anys trenta 
es farien algunes ampliacions. El 1939 iniciaria la fabricació de cables d’energia 
aïllats amb paper impregnat (Esteban, 1996). 
La fàbrica fou destruïda per la crescuda del riu i pels aiguats del 18 d’octubre de 
1940, i es tornaria a reconstruir  lluny del riu. 
El 1941 Roqué fundava la societat Electrólisis del Cobre, S.A. i l’any següent –amb 
les dificultats pròpies de la postguerra– inaugurava la nova fàbrica de cables 
(Esteban, 1996). 
El 1965 la companyia BICC adquiria el 60% del capital de Roqué. Aquell mateix 
any moria el fundador Josep Roqué Parladé. El seu fill Francesc Roqué Castell es 
convertiria en president del consell d’administració, i la direcció general quedaria 
en mans de BICC (Esteban, 1996). El grup britànic BICC tenia l’origen en les 
societats British Insulated Cables Limited (1890) i la Callender’s Cable and 
Construction Company Limited (1882). Ambdues companyies es fusionarien el 
1945 sota la raó  British Insulated Callender’s Cables (BICC), convertida el 1975 
en  BICC Cables Limited.  
BICC s’introduïa al mercat espanyol el 1965 entrant en el capital de  Roqué, però 
el 1983 venia les seves participacions i es retirava del mercat (Esteban, 1996). El 
1988 hi tornaria formant part de l’accionariat de General Cable, però el 1999 
BICC desapareixia absorbit per la nord-americana.  
El 1973 es commemorava el cinquantenari de “el Cordó”. Quan el 1983 BICC 
venia la seva participació del 60% de Roqué a la multinacional americana General 
Cable i a Facosa, el capital de Roqué quedava distribuït de la manera següent: 
Facosa 30%, General Cable 30% i família Roqué 40%. 
El 1988 Roqué s’integrava dins el  Grupo Español General Cable  al costat de 
General Cable, Saenger, Navarro, Plásmica, Cables de Comunicaciones y 



  
287 

 

Cablinsa. L’operació havia estat finançada  per  un sistema Management Buy Out, 
comprant els directius les accions al grup Penn Central Corporation.  
El 1996 BICC adquiria el 100% de les accions del grup i  Roqué passava a formar 
part de BICC-General-Cable, convertida tres anys més tard  en BICC General.  El 
1999 era General Cable Corporation qui adquiria el grup BICC Grupo General 
Cable Sistemas, S.A. –amb la planta de Roqué– creant la General Cable Iberia 
(Fernández, 2008). Amb la crisi de 2007 a la planta de Manlleu es resoldrien  
diversos expedients d’extinció de contractes. 
El 2018 s’executava la compra de General Cable per part de Prysmian Group, que 
a l’Estat espanyol incloïa, entre altres,  la planta Roqué de Manlleu. 
Al darrer trimestre de 2020 es tancava definitivament l’activitat productiva  de “el 
Cordó Roqué”, nom que encara perdurava i perdurarà en la memòria de molts 
manlleuencs. Quedaven pocs mesos per complir els cent anys d’existència. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
288 

 

Apèndix II: De la Sociedad General de Cables Eléctricos a 
la Pirelli Wamba (Cornellà)  
 
Els anys 1912 i 1913 es produïen diverses operacions que implicarien les companyies 
Energia Eléctrica de Cataluña, la Compagnie Générale d’Electricité, la Compañia 
de Cables Eléctricos i la Pirelli, i que culminaria amb el control de la fàbrica de la 
Compañia de Cables Eléctricos de Cornellà de Llobregat  per part de la societat 
italiana.  
La Compañia de Cables Eléctricos havia estat fundada per l’enginyer i industrial 
Lluís Muntadas i Rovira (Barcelona, 1865 – 1911), un dels pioners de les indústries 
elèctriques a l’Estat espanyol. El 1897 constituïa l’empresa de components i 
instal·lacions elèctriques La Indústria Eléctrica, S.A. establerta primer a 
l’Eixample de Barcelona i, posteriorment a Cornellà, on el 1910 passaria a l’òrbita 
de l’alemanya Siemens.  
El 1908 Muntadas fundava les empreses Sociedad Española de Lámparas 
Eléctricas Z que acabaria absorbida per Philips, i la Compañia de Cables 
Eléctricos, S.A. També fou president del Foment del Treball Nacional. El seu pare 
Josep Antoni Muntadas havia estat fundador de La España Industrial. 
La Sociedad Eléctrica de Cataluña, o Energia Eléctrica de Cataluña (EEC), fou 
fundada el 1911 a Barcelona. Impulsada per Emili Riu, el seu principal accionista 
seria la francesa Compagnie Générale d’Eléctricité amb una participació del 47%, 
que convertiria la EEC en la seva subsidiària. De fet, EEC es crearia a Barcelona 
el 18 de novembre de 1911 sota el patronatge de la Compagnie de París amb la 
participació financera de la Sociéte Suisse d’Industrie Electrique de Basilea (Alayo, 
2007: 792). La companyia francesa havia estat creada el 1898 per Pierre Azaria i 
Paul Bizet.  
El 1991 la Compagnie Générale d’Electricité es convertiria en Alcatel-Alsthom, i 
set anys després es dividiria en Nexans, per la fabricació de cables elèctrics, i  
Alsthom i Cegelec en el sector de l’enginyeria. 
A nivell local, el 1912 l’empresa distribuïdora vilanovina Ricart y Cía seria adquirida 
per Energia Eléctrica de Cataluña, i en virtut de l’acord de repartiment geogràfic, 
l’any següent el subministrament elèctric de al ciutat quedaria en mans de  la 
companyia Riegos y Fuerzas del Ebro. Finalment, el 1925 Energia Eléctrica de 
Cataluña s’acabaria integrant a la Barcelona Traction Light and Power, La 
Canadenca. 
Per la seva part, per saber en quin moment la Compañia de Cables Eléctricos de 
Cornellà –constituïda el 2 de gener de 1908 (Garciaceballos, 1919)– passa a formar 
part del grup francès, cal que ens endinsem en el terreny de les hipòtesis.  
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Tal vegada l’opció més plausible seria que la fàbrica de cables passés a formar part 
de la Compagnie Générale el mateix 1911 o, a molt trigar el mateix 1912, quan ja 
s’inicien negociacions amb Pirelli per la seva adquisició. 
Hem vist que el 1911 la Compagnie es convertia en la principal accionista de la 
creada Energia Eléctrica de Catalunya. No és agosarat interpretar la voluntat de 
la part francesa de verticalitzar el procés de generació i distribució d’energia 
elèctrica prenent el control d’un fabricant local de cables elèctrics. En aquell 
moment a Catalunya només hi havia dos fabricants amb prou capacitat per poder 
cridar l’atenció de la companyia francesa: la Compañia de Cables Eléctricos de 
Cornellà creada per Muntadas, o la Pirelli y Compañia de Vilanova i la Geltrú, 
filial d’un grup italià que complicava molt les coses. La resta d’opcions eren petits 
fabricants amb poca capacitat i solidesa, fos el cas de la catalana  Albo y Compañia 
constituïda el febrer d’aquell mateix 1911, o  la basca Cables Eléctricos de Algorta. 
Un altre fet que reforçaria la tesi de l’adquisició primerenca el 1911 o 1912 fou la 
mort el 1911 de Lluís Muntadas, fundador de la Compañia de Cables Eléctricos. 
En aquell moment Muntadas era al capdavant de les seves dues empreses creades 
el 1908.  A la seva mort Lámparas Z quedaria sota el control del seu gendre Juli 
Caparà, qui aviat establiria contactes amb l’holandesa Philips (Cabana, 1992: 207). 
Tal vegada, per a la família era una oportunitat de posar el negoci dels cables sota 
el paraigües, primer de la Compagnie Générale d’Eléctricité, i després de Pirelli. 
De fet, el 1919 trobem Juli Caparà formant part del consell d’administració de la 
Compañia de Cables Eléctricos, en aquells moments ja sota el control de Pirelli.   
En qualsevol cas, i com ha hem vist, el 1913 i a partir  dels acords amb la 
Compagnie Générale d’Electricité de Paris, Pirelli s’assegurava  la majoria dels actius 
i el control de la Compañia de Cables Eléctricos, avançant-se als propòsits de 
l’alemanya Siemens. 
El fet que Pirelli ja disposés a Catalunya d’una fàbrica en funcionament, i capaç 
de fabricar cables subterranis de transport d’energia, probablement la convertís en 
una millor opció. Recordem que Siemens ja   havia adquirit el 1910 La Industria 
Eléctrica de fabricació de material elèctric de Cornellà de Llobregat. Amb una 
fàbrica de cables el gegant alemany s’hagués pogut convertir amb el temps, no 
només en el fabricant elèctric de referència, sinó també en un competidor ferotge 
pels interessos de Pirelli.  
Segons podem comprovar a la publicació La Energia Eléctrica de 25 de desembre de 
1913 la fàbrica de cables de Cornellà es presentava com a  Compañia de Cables 
Eléctricos, S.A. Sistema Aubert, Greiner y Compañia. Aquest fet obeïa a que, en 
realitat, l’empresa constava de tres socis titulars: Pirelli, la Compagnie Générale 
d’Electricitè i Messieur Aubert, enginyer suís titular de la societat Aubert, Grenier & 
Compagnie. De fet, la mateixa revista ja feia explícit aquells vincles parlant de la 
“Compañía de Cables Eléctricos, S.A. sistema Aubert, Grenier y Compañía”.  
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L’enginyer Jean Marcel Aubert (1875-1968) fundaria el 1898  la companyia suïssa de 
cable Aubert & Cie, convertida el 1902 en Aubert, Grenier & Cie amb la participació 
de William Grenier (1849-1937). L’empresa passaria per diverses etapes fins a 
convertir-se en les Câbleries et tréfileries de Cossonay. El 1996 la societat passaria 
a ser controlada pel fabricant Nexans i fusionada  amb Cables de Cortaillod. Sota 
la raó Aubert, Grenier & Cie van controlar diverses filials a l’estranger, entre elles 
la Compañia de Cables Eléctricos de Cornellà el 1908.   
El 1914 l’operació d’adquisició es donava per tancada amb el control majoritari 
de les accions per part de Pirelli, tot i mantenir-se com a societats independents. 
De fet, una clàusula de l’acord amb la companyia francesa obligava aquesta a 
guardar el secret de la participació de Pirelli dins la Compañía de Cables 
Eléctricos, amb la finalitat de no evidenciar la posició de quasi monopoli del 
fabricant italià dins el mercat espanyol.   
Com hem vist, una de les decisions més delicades seria la tria del representant de 
Pirelli per controlar la gestió de l’empresa adquirida. Finalment s’optaria per Angel 
Pelaz Celis, agent fiscal experimentat en l’administració d’empreses industrials, 
entre elles l’Energia Eléctrica de Cataluña. A Pirelli els preocupava que es 
descobrís que Pelaz era el seu representant. El 1919 i primers anys vint trobarem 
Pelaz al consell d’administració de la Compañia de Cables Eléctricos, a la 
constituïda Sociedad General de Cables Eléctricos, i el 1940 com a director general 
de Productos Pirelli, S.A.  
El febrer de 1914 la revista especialitzada La Energía Eléctrica informava que: “Esta 
Compañía  [la de Cables Eléctricos], en virtud de un acuerdo con la Compagnie 
Générale d’Electricité, de París, ha elevado su capital a 850.000 pesetas, y en su 
consecuencia se propone dar un notable desarrollo a la fabricación de hilos y cable 
eléctricos, apropiado al actual desarrollo de la industria eléctrica en España y en 
Cataluña especialmente”. Segons la mateixa font la companyia francesa havia 
nomenat un nou  director tècnic amb experiència en una fàbrica anglesa de cables, 
rubricant que el nou directiu havia reorganitzat la fàbrica amb moderns mètodes 
que permetien que es trobés entre les millors del ram. 
El febrer de 1914 es comunicava el trasllat de les oficines de Cornellà al carrer 
Aragó de Barcelona. Aquell any ja constava com a president del consell 
d’administració Josep Garriga Nogués. El periòdic La Vanguardia en la seva edició 
de 24 de juny de 1915 informava dels acords de la junta del Fomento el Trabajo 
Nacional presidida per José de Caralt. Entre altres recollia aquest: “Se acordo 
traslladar a las Agrupaciones de Material Eléctrico y de Trefilería, unas peticiones 
de los señores Pirelli y Compañía, Compañía de Cables Eléctricos y Albo y 
Compañía, con el objeto de que antes de dirigirse al  ministro de Hacienda puedan 
dar su opinión los industriales metalúrgicos interesados , respecto al alcance de la 
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Real orden de 24 de abril último, que prohibe la exportación de diferentes 
artículos”. 
Certament, en aquell moment aquells tres eren, sinó els únics, sí els principals 
fabricants de cables elèctrics de Catalunya. Però, probablement, la cosa anava més 
enllà. Darrera la petició conjunta hi havia una estratègica de grup que posaria en 
evidència que tots ells funcionaven d’acord als interessos d’una soca comuna. Ja 
hem vist l’estreta relació entre Pirelli i la Compañia de Cables Eléctricos.  
Per veure els lligams amb el tercer fabricant –Albo y Compañia– cal fixar-nos en 
el registre anual de societats anònimes que presentava el Anuario Garciaceballos 
editat a Madrid. El 1919 recollia que la Compañia de Cables Eléctricos es trobava 
domiciliada al carrer Balmes 59 de Barcelona i disposava de fàbrica a Cornellà. El 
capital social era de  850.000 ptes. repartides  en accions de 500 ptes. El seu objecte 
era, textualment, la “fabricación de conductores eléctricos, con especialidad los de 
aplicación subterrània”, amb representacions a Huelva, San Sebastian i Las 
Palmas. El consell d’administració era format per Josep Garriga Roig, president; 
Angel Pelaz  Celis, secretari; i Juli Caparà i Joan Rosich com a consellers. Actuava 
com a Director-gerent Francesc Albo. 
Així, hi coincideixen Pelaz, que fou l’home de Pirelli després de l’adquisició de la 
Companyia; Caparà, gendre de Muntadas i gestor de l’empresa abans de 
l’adquisició de Pirelli; i Albo, que pel cognom provindria inequívocament de la 
societat Albo y Compañia. D’altra banda, Josep Garriga Roig estava emparentat 
amb Josep Garriga Nogués, a qui trobarem en posteriors consells d’administració, 
i era membre de la família de la Banca Garriga-Nogués, amb qui la Compañia de 
Cables tenia relacions de negocis.  
Ens aturem també un moment en la figura de Juli Caparà i Marquès (Argentona, 
1884–Sant Sebastian, 1938). Fou enginyer industrial i empresari, i més enllà de la 
vinculació a les empreses de Lluís Muntadas –el seu sogre–, fou un els fundadors 
de  Hispano Olivetti, a més de membre de la junta del Foment del Treball Nacional 
o de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona des de 1912 i 
regidor de l'ajuntament de Barcelona.  
En aquestes interrelacions empresarials hem incorporat un tercer element, el 
fabricant de cables Albo y Compañia. La confusió entre Albo y Albó és notable al 
llarg dels textos bibliogràfics, premsa i documents de l’època. Pascual i Nadal ja 
esmenten el fabricant Albó i Cia, “que després es transformà en la Sociedad 
General de Cables Eléctricos” (Pascual-Nadal, 2008a: 239).  
La revista  La Energia Eléctrica de 25 de febrer de 1911 anotava que el dia 19 s’havia 
constituït a Barcelona l’empresa Albo y Compañia dedicada a la fabricació i venda 
de conductors elèctrics. Constaven com a representants legals: Antonio Albo, 
Laureano Moreno, Teresa Moret i Agustí Torras. Dos anys després es 
promocionava a la mateixa revista, ara domiciliada al carrer Calabria. El 1918 
passaria al  carrer Sepúlveda 90-92. 
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A finals de maig de 1920 diverses publicacions de l’època anunciaven la venda de 
màquines i altres equipaments de la fàbrica de cables. La Vanguardia de 20 de maig 
comunicava la venda d’una caldera vertical d’Albo y Cia amb raó al carrer 
Sepúlveda. Era el símptoma més evident de la desaparició de la societat de cables. 
Potser la raó del desenllaç cal trobar-lo en la mort d’Agustí Torras i Pascual a 
primers de maig de 1920. Segons hem vist, Torras i la seva esposa Teresa Moret 
constaven entre els representants de l’empresa en el moment de la constitució. 
L’esquela publicada a La Vanguardia el 8 de maig vinculaven el finat a les societats 
Moreno y Torras, i a Conductors Elèctrics Albo, S.A. [sic]. 
El matrimoni tenia dues filles. Tal vegada la mort del gestor significà el tancament 
de la fàbrica, tot i que ignorem quin fou el paper d’Antonio Albo, un altre 
presumpte representant. En qualsevol cas, després dels anuncis de liquidació no es 
tornen a trobar notícies d’aquest fabricant.  
L’Anuario Garciaceballos editat a Madrid el 1922 donava notícia de la constitució 
el 21 de març de 1921 de la Sociedad General de Cables Eléctricos, S.A. amb raó 
social al carrer Sepúlveda 90-92 de Barcelona i amb fàbriques a Cornellà i a 
Barcelona. Per tant, la nova companyia compartia la raó social de Barcelona que 
havia estat d’Albo y Cia fins feia un any. 
Els origens de la nova societat ho havia clarificat un comunicat a La Vanguardia de 
17 d’abril de 1921 on s’anunciaven uns pagaments de Sociedad General de Cables 
Eléctricos, S.A. (antes Compañía de Cables Eléctricos, S.A.). 
Així, doncs, no seria agosarat afirmar que la Sociedad General de Cables Eléctricos 
constituïda el 1921 parteix de la integració del que havia estat la Compañía de 
Cables Eléctricos de Cornellà (1908-1921) –recordem, controlada per Pirelli–, i 
Albo y Compañía (1911-1920) amb fàbrica a Barcelona. El 1922 el president del 
consell d’administració de la Sociedad General era Josep Garriga i Nogués, que el 
1914 ja ho era de la Compañia de Cables Eléctricos, S.A. (Anuario Garciaceballos, 
1922). 
Sovint, i des del mateix 1913, quan en virtut dels acords amb la Compagnie 
Générale d’Electricité Pirelli passaria a controlar la Compañia de Cables 
Eléctricos, aquesta seria sovint confosa per molts autors com la pròpia  Sociedad 
General de Cables Eléctricos, tot i que com hem vist no s’hi convertiria fins el març 
de 1921.  
L’Anuario Garciceballos 1922 afegia que la Sociedad General de Cables 
Eléctricos, S.A. amb fàbriques a Barcelona i Cornellà disposava d’un capital 
desemborsat de un milió de pessetes i estava dedicada a la fabricació de tota classe 
de fils i cables elèctrics. Els membres del consell d’administració eren  Josep 
Garriga Nogués en qualitat de president; Angel Pelaz Celis i Juli Caparà Marquès 
com a vocals, i  Juan Castillo com a secretari. Com a conseller delegat constava 
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Joan Rosich Rubiesa. La majoria d’ells provinents de l’antiga Compañia de Cables 
Eléctricos  sota l’òrbita de Pirelli.   
La Sociedad General de Cables Eléctricos, i Pirelli,  mantindrien la fàbrica de 
Cornellà que havia estat de la Compañia de Cables Eléctricos, però renunciarien 
a la de Barcelona que havia estat d’Albo y Companyia.  
El 1923 la fàbrica de Cornellà de Llobregat disposava d’una plantilla de 85 
treballadors. Els lligams amb l’entorn social es farien ben evidents. En veiem un 
parell d’exemples prou significatius. La fàbrica de cables seria l’origen del futbol a 
la ciutat del Baix Llobregat i, més concretament, el primer precedent de l’actual  
U.E. Cornellà: “El fútbol llegó a Cornellá de la mano del tejido industrial cuando 
iniciados los años veinte trabajadores de la empresa Sociedad General de Cables 
Eléctricos S.A., una industria instalada en 1910, dieron cuerpo al primer club local; 
Foot-ball Club Cables Eléctricos, constituido el 15 de abril de 1923. Dicha 
asociación, formada en principio por empleados, bien pronto cuajó entre la 
juventud y con el apoyo de esta ampliaron miras decidiendo inscribirse en la 
Federación Catalana y representar a todo el municipio �...�  la asociación adoptó 
el nombre de Athletic Cornellá Foot-ball Club 
(http://lafutbolteca.com/tag/historia-ue-cornella/). 
Igualment, constatem que al barri del Pedró de Cornellà on estava establerta la 
fàbrica el 1925 s’hi construïa una singular edificació popularment coneguda com 
“la casa del director de la Pirelli”, i que salvant les diferències arquitectòniques 
recordaria conceptualment l’edifici de cal Terzi de Vilanova i la Geltrú. La casa 
formava part del complex fabril de la Sociedad General de Cables Eléctricos i, en 
determinat moment, associacions de Cornellà reivindicaren el seu valor 
patrimonial abans de l’enderrocament.  
El 1926 el director tècnic de la fàbrica de Cornellà era Rogeli Serra i Gurt, un 
reconegut professional que el desembre d’aquell any publicava a la revista  catalana 
de ciència i tecnologia Ciència l’article “La fabricació de cables amb isolament de 
goma”.  
El 1931 la raó social de la Sociedad General de Cables Eléctricos constava al carrer 
Diputació 239 de Barcelona, constant fàbrica a Cornellà de Llobregat per la 
producció de cables subterranis, conductors de goma vulcanitzada, flexibles, fils de 
línia, cable telefònics i fils per bobines rodons i rectangulars. El 1932 es reconeixia 
una plantilla de 124 treballadors. 
Passat els anys, encara no hi havia un reconeixement explícit i públic de que la 
fàbrica de Cornellà estava sota el control de Pirelli. Això canviaria després de la 
guerra amb el règim franquista. Abans, un dels pocs documents que ho clarificava 
era l’ordre del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya d’octubre de 1937 que 
precisava que  Industries Pirelli, E.C. (Empresa Col·lectivitzada) incloïa entre altres 
la Sociedad General de Cables Eléctricos de Cornellà.  
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El 22 de febrer de 1941 el governador civil de Barcelona Antonio F. Correa 
Véglison visitava diverses fàbriques de Cornellà, entre elles la Siemens de motors 
elèctrics i “la industria de cables eléctricos de Pirelli”, tal com indicava  La 
Vanguardia del dia després. Però les coses  començarien a canviar per la vella fàbrica 
de Cornellà. Potser cal trobar el moment el 1934 quan la fàbrica de Pirelli de 
Vilanova i la Geltrú iniciaria la fabricació del popular calçat amb sola de goma 
vulcanitzada Wamba. Durant els anys de la guerra espanyola el procés de fabricació 
de les sabatilles Wamba es traslladaria a les naus de l’empresa cotonera ca l’Escoda, 
al carrer Sant Roc de Vilanova i la Geltrú.  
Però tornem a la fàbrica de cables de Cornellà. Un document signat a Milà  el 11 
d’abril de 1945 en el qual es donava constància de l”Attivita industriale gruppo Pirelli 
all’estero” (ASIP. Doc 2218), informava que el 1941 la societat havia decidit –en 
substitució de la vella fàbrica de Cornellà–, la construcció d’un gran establiment per 
a la producció de conductors i cables a  Aranjuez, ciutat veïna de Madrid, “en el 
quals estan interessats alguns grups espanyols”.  
Aleshores, i des dels temps de la guerra, Pirelli ja tenia una fàbrica de cables a la ciutat 
andalusa de Córdoba. Podríem interpretar aquests moviments com al voluntat 
d’alguns gestors del franquisme de desindustrialitzar Catalunya. 
Per tant, ens trobem que el 1945 la Sociedad General de Cables Eléctricos era 
traslladada de Cornellà a Aranjuez. Algunes fonts apunten que la instal·lació no 
iniciaria les seves activitats completes fins el 1948. Aleshores comptava amb 254 
treballadors. 
I seria al voltant de 1949 quan Pirelli decideix traslladar la producció de calçat 
Wamba, que fins llavors s’havia produït a Vilanova, a les naus desocupades per 
l’antiga fàbrica de cables al barri del Pedró de Cornellà, també propietat del grup 
italià. Aquella decisió aixecà moltes protestes per part d’una majoria de dones 
treballadores que veieren perillar els seus llocs de treball. Traslladar-se a treballar 
a Cornellà no era una bona opció, i incorporar-les a la fàbrica de cables de 
Vilanova tampoc era ben vist per l’empresa.  
Mentre, el 28 de juny de 1951 el dictador Francisco Franco visitava la fàbrica de 
cables d’Aranjuez. Així ho relatava un observador de l’època, segons la 
documentació recollida per la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Aranjuez (@armha.memoriahistorica):  
 

Finalizada la visita a Experiencias Industriales, Franco y su séquito,en coche, 
recorren los 500 metros que separaban esta empresa con Pireli o Cables  como se 
conocía a la Sociedad General de Cables Electricos. Esta empresa esta afincada en 
Aranjuez desde el año 1948, y su casa matriz se encuentra en Barcelona. Cables está 
asentada sobre un solar de 146.676 metros cuadrados entre las calles de San 
Antonio, Toledo, Escuadra y Joaquin Rodrigo. Se dedicaba a la fabricación de 
cables de alta tensión. Cuenta la crónica que fue recibido a pie de coche, en la 
puerta de la fábrica , por el señor Martínez Francos, junto con los otros directores 
de fabrica, Sres. Enrique Juandó y Gutierrez Gamero y los consejeros de la Empresa 
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Sres. Erice y Hernández Guerma. El Caudillo recorre sus naves (fabricación de 
cables subterráneos, de conductores eléctricos, la central térmica y eléctrica) los 
talleres mecánico, de carpintería y el eléctrico, oficinas, almacenes y dirección. 
Recibió distintas explicaciones sobre las máquinas de cortar papel en discos, 
preparación y medición de cables, cableadores de discos, aisladores de baja y alta 
tensión, prensa hidráulica para forrar tubos de plomo, ensayo de pruebas eléctricas, 
estañadoras, electrolíticas, aparatos de medición , calanda, filtrado, recubridoras de 
goma con tubo, calderas, sala de trenzas... Aproximadamente una hora después de 
su llegada, con la interpretación del himno nacional, Franco abandona la Pirelli con 
vítores y aclamaciones por parte de los vecinos reunidos en la puerta. 

  
La Vanguardia del 28 de juny de 1951 també informava de la visita del dictador, 
ressaltant que la fàbrica havia estat abans a Cornellà i sense fer cap esment de la 
seva pertinença a Pirelli.  
Cap el 1954 aquella fàbrica de cables ocupava poc més de 300 treballadors. 
El 1962 la fàbrica de la Sociedad General de Cables Eléctricos continuava 
establerta a Aranjuez i domiciliada oficialment a Madrid. Pirelli no hi tenia una 
participació majoritària i es limitava a oferir assessorament tècnic. El gener de 1965 
la fàbrica d’Aranjuez rebia la visita del Príncipe Juan Carlos de Borbón.  
El consell d’administració de Productos Pirelli, S.A. de 26 de març de 1969 
aprovaria l’absorció  de la Sociedad General de Cables Eléctricos, S.A. La revista 
interna Hechos y Noticias de juliol de 1969 comunicava que durant el 1968 s’havien 
obtingut les autoritzacions per l’absorció definitiva de la Sociedad General de 
Cables, S.A. d’acord a les gestions encapçalades per Guillermo de Azcoitia.  
D’altra banda, La Vanguardia en la seva edició del 27 de maig de 1970 comunicava 
que la Junta general d’accionistes de Productos Pirelli, S.A. celebrada el 21 de maig 
de 1970, i la junta general d’accionistes de la Sociedad General de Cables 
Eléctricos, S.A. celebrada el 22 del mateix mes, “acordaron la fusión de ambas 
empresas, mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución de 
la absorbida Sociedad General de Cables Eléctricos, S.A. y traspaso en bloque de 
todo su activo y pasivo a la absorbente Productos Pirelli, S.A.”. L’acord era signat 
a Barcelona i a Madrid el 25 de maig de 1970. Probablement, aquell acord duria 
implícit la clausura de l’activitat industrial de la fàbrica d’Aranjuez, tot i que no 
hem pogut corroborar. S’acabava l’aventura d’aquella societat que s’havia 
constituït el 1921, continuadora de la Compañia de Cables Eléctricos fundada el 
1908. 
Contemporàniament, encara es coneixia l’existència d’un Polígon Industrial Pirelli 
a la ciutat madrilenya. 
Mentre, a les antigues instal·lacions de Cornellà ocupades per l’activitat de Pirelli 
Wamba es vivia un clima de reivindicació obrera. El 1971 es viurien diversos 
conflictes derivats dels baixos sous i de la sanció a diverses treballadores, i es 
produïren  acomiadaments i readmissions diverses. A finals d’any es s’estava 



  
296 

 

tramitant l’expedient amb voluntat de tancar l’activitat i efectuar un possible 
trasllat de treballadores a Vilanova i la Geltrú.  
La Vanguardia de 16 d’abril de 1972 informava de la junta general de Productos 
Pirelli, S.A. del 14 d’abril  presidida per José Felipe Bertrán Caralt i el conseller 
delegat Martín Garrido Baldiz a la seu central de la societat a Avenida José Antonio 
612-614. Els resultats anuals havien estat inferiors a l’exercici anterior, degut entre 
altres factors a les inundacions de la fàbrica Moltex de Cornellà, “y a la actividad 
decreciente de la Fábrica Wamba durante los últimos meses del año con motivo 
de las operaciones previas al cese de la producción”. Per tant, Pirelli Wamba 
cessava les seves activitats de manera progressiva entre finals de 1971 i inicis de 
1972.   
Ignorem quines foren les causes concretes d’aquell final de trajecte de Wamba 
Pirelli que s’havia iniciat el 1934 a Vilanova i la Geltrú. Pirelli ja havia apostat el 
1956 per la nova fàbrica Moltex al polígon Almeda de Cornellà dedicada als 
components per l’automòbil, un sector ple de futur. Els continuats conflictes 
laborals tampoc devien ajudar, ni els resultats econòmics, ni tampoc la creixent 
competència de potents multinacionals que controlaven el sector del calçat.  
  

.  .  .  .  .  . 
 
El 1956 Pirelli construïa una nova fàbrica a Cornellà de Llobregat dedicada a 
components emmotllats de cautxú i plàstic pel sector de l’automòbil. La planta es 
coneixeria com a Pirelli Moltex i es construiria en un solar comprat al Sr. Almeda, 
en una zona que anys després es coneixeria pel barri o polígon Almeda. L’empresa 
es constituïa com a Grupo Autónomo Moltex el 21 de gener de 1957. Les obres 
serien visitades per Leopoldo Pirelli, president de la companyia italiana. 
La Moltex arribaria a ocupar més de 850 treballadors i durant els anys seixanta i 
setanta seria un dels referents de la mobilització obrera del Baix Llobregat. La seva 
creació aniria estretament lligada al naixement de la planta de SEAT a la Zona 
Franca  de Barcelona el 1950, i més concretament, a la creació del seu model 
SEAT 600 el 1957. Desconeixem la influència que en aquesta decisió de Pirelli 
podria tenir el fet de que SEAT –impulsada pel Instituto Nacional de Industria 
(INI)– fabricaria sota llicència italiana de FIAT.  
Ho recull Andrés Sánchez Vega a http://almedacornella.blogspot.com en un 
capítol dedicat a la Pirelli Moltex: 
 

Otra fábrica en Cornellá: Y no de las pequeñas. Nada menos que Pirelli adquirió 
hace algún tiempo una parcela de terreno de 240 metros de largo por 140 metros 
de ancho a los Sres. Almeda, que en medidas agrícolas corrientes, son unas siete 
mojadas y ya está en danza la construcción de otro centro industrial de primera 
magnitud. El edificio principal consistirá en una grandiosa nave de 170 metros de 
largo por noventa de ancho, para facilitar el trabajo en cadena. La aprobación del 
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proyecto ha sido laboriosa, pues ha hecho necesaria la modificación del trazado de 
algunas calles para crear manzanas de gran capacidad para dar cabida a la gran 
industria, de acuerdo con la Comisión Provincial de Urbanismo. Parece que la 
nueva gran fábrica se levantará para facilitar todos los artículos de caucho para el 
coche turismo tipo 600, de cuatro asientos y seis caballos de fuerza que va a lanzar 
al mercado la gran factoria SEAT. Las obras ya están adjudicadas y se ha empezado 
a trabajar en la primera fase de las mismas. 
 

La revista  Hechos y Noticias de novembre de 1958 informava que les noves 
instal·lacions foren beneïdes el 15 de juliol de 1957 i es posaren en funcionament el 
1 d’octubre de 1958 amb 365 treballadors. 
Des del primer moment la fàbrica fou una mena de laboratori d’assaig de 
l’associacionisme obrer –s’assegura que eren dels més ben organitzats– en una 
veritable universitat dels moviments reivindicatius de finals de la dictadura com 
fou el barri Almeda de Cornellà de Llobregat. 
El 1969 la planta ocupava uns 650 treballadors. El clima reivindicatiu era 
alimentat per empreses de grans dimensions com Moltex, AEG o Siemens. El 1971 
la planta de Moltex  i tot el barri de l’Almeda patirien especialment les inundacions 
provocades pel riu Llobregat a Cornellà i àrees properes.  
La majoria de dirigents obrers formaven part de les CC.OO. i bona part d’ells 
militaven al PSUC. El 1972 la majoria de vagues i aturades de la planta Moltex  
s’havien fet en reivindicació de increments de sou, l’exigència de trenta dies de 
vacances, retribucions íntegres en cas de malaltia o accident i una reducció de la 
jornada de treball, primer a 45 hores i despès a 40 hores. Les assemblees de 
treballadors a la porta o a l’interior de la fàbrica eren un comú denominador de 
l’època. 
El 1974 la fàbrica ocupava 780 treballadors. Aquell any es multiplicarien els 
conflictes laborals, detencions de sindicalistes, ocupacions de la fàbrica i 
desallotjaments policials. La Pirelli Moltex estava integrada dins la divisió de 
productes diversificats, o especials,  de Productos Pirelli, S.A.  
La fallida operació de l’adquisició del grup alemany de pneumàtics Continental 
per part de Pirelli el 1991, i els immensos costos associats, abocarien la societat 
italiana a haver de vendre la seva divisió de productes diversificats que a Catalunya 
integraven, entre altres, la planta de Productos Industriales de Caucho (La Plana, 
a Vilanova i la Geltrú) o la Moltex de Cornellà 
Així, doncs, la Pirelli Moltex de Cornellà seria tancada i la seva activitat derivada 
el 1992 a l’empresa Kaufil, fabricant de peces de cautxú pel sector de l’automòbil 
amb fàbrica a la Zona Franca de Barcelona. Finalment, el 2009 Kaufil també 
tancaria la seva fàbrica per traslladar l’activitat a Pamplona com a proveïdora de 
la marca Wolkswagen. 
Paradoxalment, si Pirelli Moltex havia arribat de bracet de la SEAT, ara la seva 
hereva Kaufil marxava seguint l’estela d’un altre fabricant d’automòbils. 



  
298 

 

Amb la globalització, les deslocalitzacions associades al món de l’automòbil es 
multiplicarien. El mateix 2009 en patiria els efectes la fàbrica de Pirelli pneumàtics 
de Manresa. En el moment que Kaufil assumeix l’activitat industrial de la Pirelli 
Moltex a la seva fàbrica de la Zona Franca, la fàbrica de Cornellà de Llobregat 
quedaria desocupada. Cap el 1996 es produïa l’enderrocament de les velles 
instal·lacions, i en el mateix indret el 2004 s’inaugurava el World Trade Center 
Almeda Park de Cornellà. 
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Apèndix III: De la Sociedad Anónima de Cables Eléctricos 
a la Pirelli Esmar (Torredembarra)  
  
La Sociedad Anónima de Conductores Eléctricos (SACE) fou una empresa de 
cables elèctrics radicada a Torredembarra que va acabar sota el control de Pirelli. 
Cal buscar els precedents de la SACE  en una altra empresa fabricant de cables, la 
Sociedad Anónima Gil fundada el 1917 amb fàbrica al carrer Floridablanca 65-69 
i les oficines al carrer Viladomat 83 de Barcelona. El 1929 s’anunciava com a 
“Alambre de Cobre desnudo Sociedad Anónima Gil. Fábrica de conductores 
eléctricos” (Català, 2016: 142). 
Seguint Lluís Català, des de 1919 els directius de S.A. Gil planificaven el trasllat 
de la fàbrica a Torredembarra. Miquel dels Sants Gatuellas Ferrer seria qui el 1920 
en nom de la societat  S.A. Gil llogaria uns magatzems al barri de Baix a mar de 
la vila del Tarragonès. 
La Junta General Extraordinària d’accionistes de la S.A. Gil de 21 de febrer de 
1921 acordava el canvi de nom de l’empresa, atès que el  fundador Hermenegildo 
Gil  ja no tenia interessos. Passava de Sociedad Anónima Gil a la raó social 
Sociedad Anónima de Conductores Eléctricos amb domicili social a 
Torredembarra. Gatuellas es mantindria com a gerent (Català, 2016). 
Entre els accionistes s’hi comptava l’empresa AEG que fabricava  motors i 
màquines elèctriques i que mantenia una intensa relació amb el fabricant de cables 
i contribuïa a la seva capitalització. 
El 1921 s’estava construint la nova fàbrica a peu de mar de Torredembarra, i el 
1923 s’hi instal·lava la maquinària.  
Gatuellas Ferrer era de l’Hospitalet de Llobregat, casat amb Antònia Quera, amb 
el nom de la qual posseïa una fàbrica de cintes a l’Hospitalet. Gatuellas dirigiria les 
empreses Sociedad Anónima Gil, la SACE, la fàbrica de cintes de l’Hospitalet, i 
els anys quaranta, un cop abandonada la direcció de SACE, fundaria la fàbrica 
cintera Gatuellas d’Altafulla, i anys després Gatuellas i Morros de Manresa, 
continuació de la fàbrica de l’Hospitalet. 
Els inicis de l’activitat de la SACE de Torredembarra no foren exitosos com es 
preveien, en part per culpa de la competència directa de la fàbrica vilanovina de 
Pirelli. Com indicava Lluís Català, així es desprèn de la memòria de l’exercici de 
1926 presentada pel mateix Gatuellas, fent vots perquè els resultats es poguessin 
millorar l’any següent  “perquè l’any 1926 havia estat molt dolent a causa de la 
competència de la casa Pirelli, instal·lada a Vilanova des de l’any 1902, que 
perseguia el domini absolut del mercat espanyol”. 
A l’acta original de la memòria-balanç de SACE signada a Torredembarra el 31 
de maig de 1927 es deia el següent: “Lo verdaderamente sensible, en la situación 
comercial en que se encuentran todas las fábricas de conductores como 
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consecuencia de la lucha entablada por la casa Pirelli en su afán de apoderarse 
totalmente del mercado, lucha que hace sufrir seriamente a todas las fábricas, a 
nosotros especialmente, y que se ha traducido al cerrar el ejercicio de 1926 en una 
perdida de pesetas 133.257, 35, según el Balance que va anexo a la presente 
Memoria” (Català, 2016: 160). 
Malgrat els propòsits, el balanç econòmic de 1927 també seria negatiu. Així ho 
argumentava el gerent Miquel Gatuellas a la presentació de la memòria de resultats 
presentada a la junta d’abril de 1928:   “La lucha de precios con las otras fábricas 
productoras ha sido muy violenta, lo que nos ha obligado a sacrificar enormemente 
nuestros precios. Ello unido a la crisis que se observa, de modo especial en el 
mercado de conductores, ha sido causa de que también este año hayamos tenido 
una pérdida” (Català, 2016: 162). 
Aquella situació insostenible en el temps faria canviar l’estrategia de la gerència de 
SACE, i es decidiria continuar l’activitat sota l’ombra de Pirelli: “La Junta General 
(de 1928) va haver d’enfortir el seu capital per tal de finançar els deutes i va fer un 
gir en la política comercial, va canviar la lluita contra Pirelli per la seva aliança”. 
La Junta extraordinària del 12 d’abril de 1928 ja es faria a la seu de Pirelli de 
Ronda Universitat 18 de Barcelona, amb presència del president de la SACE 
Víctor Lillo Carrión, una segona persona, i Guillem Garriga Ortoll “vocal i 
secretari del Consell d’Administració que representava 10 accions de la sèrie C i 
que era un empleat de la Pirelli a Vilanova i la Geltrú” (Català, 2016: 163). 
Les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors havien produït un forat de més de 
394.000 ptes. Per tot plegat, com deia Català,  a la memòria aprovada  per la junta 
general extraordinària de l’exercici 1927 “ja no es criticava la competència de 
l’empresa Pirelli, ni tan sols se l’anomenava”. 
Tot sembla apuntar que l’aliança es duria amb discreció i s’establirien acords 
encoberts amb Pirelli  per adquirir matèries primeres a preus més avantatjosos, així 
com disposar de facilitats de venda. A la  memòria presentada per Gatuellas a la 
Junta general ordinària de 3 abril 1929 per aprovar el balanç de 1928 , aquest cop 
amb superàvit, s’explicava:  “En virtud de las modificaciones aportadas en el curso 
del ejercicio, la Sociedad ha podido desenvolverse con toda normalidad, 
obteniendo en virtud de la intervención de la Comercial Pirelli S.A., las ventajas 
de importancia en todas las compras efectuadas de materias primas y demás”. 
Comercial Pirelli els hauria facilitat coure per valor de 419.344,50 ptes. El benefici 
generat hauria permès de sufragar els deutes (Català, 2016: 165). 
Seguint el mateix autor, els anys següents es repetirien els resultats positius: “El 
1929, quan ja es mostra la influència de Pirelli en la marxa de SACE, es va obtenir 
un benefici de 188.654,55 pessetes (...)”. La memòria encara seria presentada per 
Miquel Gatuellas: “Los efectos de la intervención de la Comercial Pirelli S.A. 
también se han hecho sentir en el curso del año 1929, reportando a nuestra 
Sociedad considerables ventajas que han facilitado su desarrollo”. Malgrat la 
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intervenció de la casa italiana, l’empresa encara mantenia el nom de Sociedad 
Anónima de Cables Eléctricos (SACE), i el seu propi consell d’administració. 
Ignorem en quin moment es fa evident l’assimilació definitiva de la planta de 
Torredembarra per part de la Pirelli, però el 1932 era públic i reconegut. Així ho 
testimoniava el Diari de Tarragona en la seva edició del 22 d‘octubre amb una nota  
necrològica dedicada a la mort del fundador de la companyia milanesa Giovanni 
Battista Pirelli en la qual recordava que “la casa Pirelli té interessos importants a 
Tarragona, puix que controla la important fàbrica S.A. de Conductores Eléctricos 
de Torredembarra (...)”.  
Si bé en un document relatiu a l’activitat de Pirelli a l’Estat espanyol s’indica que 
la SACE de Torredembarra entra a formar part del grup italià el 1926  (ASIP. Doc 
2218. Attivita industriale gruppo Pirelli all’estero), no serà fins el 1928 en que Pirelli 
controlaria més directament la gestió de la SACE i, per tant, es reduiria el poder de 
Miquel Gatuellas. Com esmentava Lluís Català:  “Guillermo Garriga Ortoll i 
Christian Pross, empleats posats per Pirelli, conjuntament amb un altre conseller, 
eren els qui li havien de donar els poders i les autoritzacions a les actuacions de 
Gatuellas a partir de 1928”.  
Tot i així, el mateix autor accepta que fins el 1930 no es pot deduir que  SACE ja 
és una filial de Pirelli (Català, 2016: 168). 
Les diverses memòries de la societat agrairien el suport de  Comercial Pirelli, i el 
1934 es feia explícit que el coure utilitzat  era aportat per la Compañia de 
Inversiones, S.A., la filial de Pirelli dedicada a la gestió de les compres.  
La Sociedad Anónima de Cables Eléctricos (SACE) fabricava conductors elèctrics 
molt diversos, des de fils de coure molt prims que servien per fer bobinats de motor 
fins a cables de transport d’electricitat. La fàbrica disposava de seccions de trefilat 
del coure, la d’aïllament o recobriment de goma,  o les dedicades a  emplenar els 
fusos de cotó, trenar els fils o fer rotlles.  
Amb Gatuellas col·laborarien l’alemany Christian Pross Weymuler o Alfredo 
Alvarez Pérez    (Català, 2016: 171). 
Durant la guerra d’Espanya la fàbrica no va aturar l’activitat i fou declarada 
indústria de guerra. La fàbrica de SACE no va patir greus desperfectes durant el 
conflicte. Degut a la destrucció de la planta de Vilanova i la Geltrú algunes de les 
màquines que s’havien salvat van ser traslladades a altres fàbriques del grup, també 
a la SACE de Torredembarra, fins la reconstrucció de les instal·lacions vilanovines.  
En acabar la guerra s’oficialitzaria encara més el control de la SACE per part de 
Productos Pirelli, S.A. Les dades aportades per Lluís Català així ho assenyalen. A 
la Junta de 18 de desembre de 1939 els consellers de la societat  ratificaren la 
subordinació a Pirelli amb la cessió “de la totalidad de nuestra producción, 
facilitando así el buen desarrollo del trabajo en nuestra fábrica, la cual en virtud 
del aludido apoyo ha podido trabajar normalmente hasta la fecha”. En aquest 
sentit, acordaren de traslladar el domicili social a Barcelona per estar en contacte 
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directe  amb la direcció de vendes de Comercial Pirelli, S.A. que a efectes pràctics 
era el seu únic client. El 17 de febrer de 1941  es feia la inscripció a Ronda 
Universidad 18, seu central de la casa italiana a Catalunya. El conseller-secretari 
de la SACE era aleshores  Guillermo Garriga Ortoll, un home fort de la Pirelli. 
L’agost de 1940 la SACE nomenava Narcís Gotarra Lloreda, també empleat de 
Pirelli, com a nou gerent, càrrec que ocuparia fins el 1960. 
En virtut d’aquelles canvis, el 2 de juny de 1942 Miquel del S. Gatuellas renunciava 
al càrrec de gerent de la Sociedad Anónima de Cables Eléctricos. Per aquelles dates 
Gatuellas  ja havia fundat la fàbrica de cintes a Altafulla, tornant als seus origens 
manresans com a fabricant cinter  (Català,2016: 179). 
Segons s’apuntava a la revista Bitàcola del 2013, el 1940 Pirelli (o SACE) aixecava 
una nova nau industrial a la part nord de la via del ferrocarril i al peu de la 
carretera N-340 entre la Vila i el barri del Clarà (DD.AA., 2013). 
El 1943 també estava en actiu un grup d’Educación y Descanso (Grupo Pirelli) de 
la Delegacción SACE.  
El 1960 la SACE havia cessat definitivament la seva activitat de fabricació de 
cables elèctrics. La plantilla passaria a  la nova fàbrica de fils esmaltats  que Pirelli 
estava construint al mateix municipi per fabricar fils esmaltats per bobinar motors 
i transformadors.  Segons informava la revista del grup Fatti e Notizie de juny de 1960, 
s’estava enllestint la nova planta de Torredembarra, i també s’havia projectat un 
establiment a Tarragona per la producció d’articles de làtex. Aquesta darrera, 
finalment,  no s’executaria. 
La Vanguardia de 17 de febrer de 1963 lluïa un anunci de Pirelli a plana sencera 
indicant que “recentment” s’havia aixecat una nova fàbrica de fils esmaltats a 
Torredembarra.  
El 25 de febrer de 1966 el Diario Español informava de la visita del governador civil 
de Tarragona Rafael Fernández a la fàbrica Pirelli de Torredembarra on era rebut 
pel directiu de Productos Pirelli, S.A.  Renato Scotto, el director de la planta 
Francisco Escribano o el cap de fabricació  Juan Manuel Viver, entre altres. La 
fàbrica ocupava llavors 170 treballadors. 
El 23 de desembre de 2002 Pirelli S.p.A. –a través de la subsidiària Pirelli Cavi e 
Sistemi Energia S.p.A.– i el fons de inversió Investitori Associati, arribaven a un 
acord  per a la compra-venda del negoci de Pirelli en els sector dels fils esmaltats  a 
Europa i a la Xina. En aquesta operació la companyia italiana es desprenia de la 
fàbrica de Torredembarra. El moment coincidiria amb la separació dels negocis 
de cables d’Energia i Telecom. 
La fàbrica tancaria després d’un acord amb els treballadors mitjançant un 
programa de prejubilacions i trasllats a la fàbrica de Vilanova i la Geltrú. El 2008 
s’iniciaria l’enderrocament de les instal·lacions de la Pirelli de Torredembarra.  
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