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1. Introducció
Em dic Núria Lancharro. Estic cursant segon de batxillerat tecnològic. El meu
treball de recerca tracta sobre els serveis socials de la fàbrica Roca Umbert.
Aquesta fàbrica va ser una empresa molt important per al sector tèxtil a
Granollers. Va tenir molta influència per als granollerins ja que va oferir molts
llocs de treball. Va funcionar des de finals del segle XIX fins a finals del segle
XX.
Vaig escollir aquest tema perquè des de la pròpia Roca Umbert ens van venir a
fer una xerrada per tal d’oferir-nos l’oportunitat de formar part en el recull de la
memòria d’aquesta fàbrica. Vaig trobar-ho interessant ja que l’educació i els
menuts sempre m’han agradat.
Em va captivar molt la idea de poder participar en el projecte de recuperació
d’aquesta memòria que Roca Umbert, fàbrica de les Arts està per tal d’arribar a
conèixer el passat industrial de l’empresa. Aquest procediment per rescatar tot
allò que ha succeït durant el temps ja que forma part de la nostra memòria
col·lectiva i del nostre patrimoni. Si no portéssim a terme aquest procés, tot
això es perdria i no en sabríem res.
El meu objectiu principal és recopilar la major informació possible per tal
d’augmentar el meu coneixement sobre aquesta empresa. La meva hipòtesi es
basa en que la fàbrica Roca Umbert tenia serveis per als seus treballadors.
Des de la fàbrica m’han ajudat a adreçar el projecte. La primera trobada amb
l’Ester em va ajudar per limitar el treball i centrar-lo en els serveis que va oferir
l’empresa als seus treballadors. Entre aquest, vaig decidir-me per la Casa
Cuna. Era una escola bressol on els les obrers, en principi dones, podien portar
els seus fills mentre passaven el dia treballant. Els nens i nenes hi entraven a
l’edat de sis anys fins als cinc, tot just quan començaven l’escola.
La fàbrica Roca Umbert ha mirat per nosaltres i he rebut unes jornades de
formació per tal de conèixer el context històric. També m’han fet una aconsellat
sobre la metodologia a seguir del treball i de la manera més adequada de
realitzar les entrevistes. No vull deixar de mencionar que també he tingut el
plaer de conèixer persones com David Bassa o Joan Garriga que ens van venir
a explicar la seva experiència amb la recerca d’informació.
L’estructura del meu treball es basa en tres parts: la contextualització història i
la història de la pròpia fàbrica, la realització de les entrevistes i, finalment,
l’anàlisis d’aquestes per tal de redactar la història i el funcionament de Casa
Cuna.
El mètode que he escollit per obtenir l’informació ha estat la memòria oral.
Aquest procés ens em permet rescatar els records de les persones
entrevistades, malgrat sigui una narració subjectiva i a vegades poc precisa.
Aquest mètode presenta diverses dificultats. El pas del temps, l’edat i la
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generació en són un exemple. Però al cap i a la fi, la memòria oral és una font
primària.
La Casa Cuna va obrir les seves portes a l’any 1942 amb les monges josefines.
He trobat dificultats per trobar personal docent d’aquest període ja que el temps
és un obstacle. Tot i així he pogut fer la comparació entre les dues èpoques, la
de les monges i la de les senyoretes, posteriorment.
Un dels altres objectius que tenia era comparar les dues èpoques d’aquest
servei social. Per això he realitzat sis entrevistes: una persona docent, una
mare que hi portés els seus fills i una alumna de cada etapa. D’aquesta manera
he pogut contrastar les informacions i fer el seu posterior anàlisi per extreure’n
les conclusions finals que m’han portat a descriure-la.
He visitat l’arxiu municipal de Granollers per consultar l’informació que
disposaven sobre el tema tractat. De totes maneres, hi havia molt poca
documentació sobre la Casa Cuna. I és que d’aquesta qüestió no hi ha gaire
escrit.
Amb la realització de les entrevistes vull conèixer el funcionament d’aquest
servei i a més a més la tasca que feia.

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina

5

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

2. Agraïments
M’agradaria tenir unes paraules per agrair a totes aquelles persones que m’han
ajudat a fer aquest treball.
Primer de tot, donar les gràcies a la Marina Fernández, la meva tutora del
treball, que m’ha dirigit aquest projecte.
Des de la fàbrica Roca Umbert, també m’han ofert molt el seu ajut en aquesta
tasca. L’Ester Prat, el meu primer contacte amb la fàbrica, em va ajudar molt a
centrar el tema sobre el qual m’havia de centrar i em va indicar el camí que
havia de seguir.
Donar les gràcies a la fàbrica Roca Umbert per portar-nos a gent que ens
assessorés i que ens expliques experiències viscudes sobretot a l’hora de fer
entrevistes.
Agrair la col·laboració també de la Berta Florés, ja que després de l’Ester ha
estat ella qui m’ha ajudat i m’ha aconsellat.
No vull oblidar-me de citar a en David Bassa, periodista vinculat a TV3, que ens
va dedicar una horeta a citar-nos la seva vivència al fer les entrevistes als avis
que van estar als camps de concentració nazis. També m’agradaria citar al
Joan Garriga, historiador d’aquí el Vallès Oriental, que ens va donar una classe
sobre les preguntes que haviem de fer per tal d’acostar-nos una mica més a la
vida de l’època. L’Inma Bretones també ens va ajudar i ens va donar quatre
trets de la història de Roca Umbert i del seu context històric. L’Enric Alegre ens
va ajudar molt a la realització de les nostres entrevistes i ens va ensenyar a
tenir un objectius clars a l’hora de fer-les.
No vull deixar de citar a totes aquelles persones que han fet possible la
realització de les entrevistes i, per tant, que m’han proporcionat la informació.
La Quimeta Folch, que l’he entrevistada com a mare del primer període de la
Casa Cuna i que a més a més m’ha cedit fotografies.
La Rosa Piqué, que l’he entrevistada com a alumna de Casa Cuna de l’època
de les monges. A més a més, m’ha proporcionat fotografies.
L’Isabel Garcia, que va ser una senyoreta de la Casa Cuna.
La Rosa Gros, que l’he entrevistat ja que va portar els seus dos fills q Casa
Cuna quan hi havia les senyoretes.
La Isabel Ortega, que l’he entrevistat perquè va ser alumna amb les
senyoretes. I a la seva mare també, la Manoli Guerrero, ja que a través d’ella
vaig establir el contacte amb la seva filla.
A totes aquestes persones i d’altres, gràcies per la vostra ajuda.
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3. Marc històric
3.1. La Revolució Industrial
La primera Revolució Industrial va anar des del 1750 fins al 1850. Van ser el
conjunt de canvis que va fer possible la desaparició de l’antic règim econòmic i
la implantació del capitalisme industrial. Al mateix temps van haver-hi
revolucions paral·leles a nivell europeu de la societat, la política i l’economia
que anaven lligades.
La revolució demogràfica es va produir perquè es va reduir la taxa de mortalitat
i es va mantenir la taxa de natalitat. Com que hi havia més menjar, la gent vivia
més i va augmentar l’esperança de vida. Aquest augment de la població va
provocar que la gent marxés del camp i anés cap a les ciutats on hi havia
noves indústries que necessitaven molta mà d’obra. Les primeres ciutats
industrials, al centre hi havia la burgesia amb els seus negocis i els obrers es
concentraven a les rodalies.
Es va produir la revolució agrícola. Com que hi va haver un augment de
població, també va augmentar la demanda de productes. I per tant, els preus
es van incrementar i hi havia més beneficis per als productors. La parcel·lació
excessiva de les terres no permetia fer la producció d’un sol producte a gran
escala. Però aquesta dificultat es va veure superada quan es van adonar que
era més efectiu tancar o unir aquests trossets de terres per tenir tot un terreny
unit. També tenien la dificultat de les eines endarrerides, però van millorar-les i
van introduir noves erades, que per exemple fan que les llavors al ficar-les al
terra, el forat era més gran i la llavor estava més subjecta, i això volia dir que
totes podrien madurar. Van millorar també les tècniques de conreu. Abandonen
el sistema de ‘guaret’ (rotació de terres, deixar una que descansi) pel sistema
norfolk que consistia en augmentar la producció de totes les terres conreades i
la terra que abans deixaven que reposés, servia per conrear els aliments que
es menjava el bestiar.
La revolució tecnològica es va produir també paral·lelament a la resta. Hi havia
invents poc complicats però que van suposar un gran pas per a la producció.
Els invents senzills van significar un augment notable. Hi van haver dues clares
innovacions: l’energia hidràulica ( s’utilitzava la força de l’aigua per produir
energia) i la màquina de vapor (que es va introduir en el sistema febril). Van
incorporar la mecanització al sistema productiu: van canvia la forma de
treballar. Apareixen els treballadors a domicili: per exemple, una persona del
medi rural podia combinar la feina del camp amb les filadores mecàniques que
tenia a casa seva. Es canvia el taller artesà per la fàbrica. I com a
conseqüència, neix el ludisme, un moviment obrer de protesta que trencaven
les màquines al principi del segle XIX perquè deien que els hi havia tret el lloc
de treball.
La revolució comercial va tenir lloc per diferents causes: com que va augmentar
la població, va augmentar els compradors i per tant la gent tenia més diners, és
a dir, més capacitat adquisitiva. Milloren els transports. El comerç exterior de
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Gran Bretanya per exemple, anirà cap a les colònies ja que Gran Bretanya
només ven productes propis i els exportarà, i intentarà importat el mínim.
La revolució del transport té lloc ja que no només hi havia un mercat local, si no
que aquest es va ampliar a nivell nacional i a nivell internacional. Això va fer
que hi haguessin nous mitjans de transport que seran més ràpids dels que hi
havia en aquells temps i més econòmics a la llarga. Es va millorar la xarxa de
carreteres, es va incorporar la màquina de vapor al transport marítim i terrestre.
A l’any 1824 es va inventar el primer ferrocarril amb màquina de vapor, i a l’any
1807 hi havia els primers vaixells amb vapor.
Es produeix també una revolució del sistema industrial. En aquell temps Gran
Bretanya era el taller del món per la mecanització que va introduir a la indústria
i per l’organització del sistema febril. A més a més, es va convertir en la
productora estrella de la indústria del cotó. Obtenia el cotó dels Estats Units, el
manufacturava i després el venia. El cotó va ser el producte més important i el
que més diners va donar a Gran Bretanya. Hi van haver innovacions
tecnològiques, com l’aplicació de la llançadora volant al teler manual al 1733.
Això permetia fer les peces més amples i més ràpidament. Un altre canvi que
van patir va ser el canvi en el filat que possibilitava produir més ràpid i amb la
necessitat de menys fil. Al 1768 hi ha un canvi, el ‘spinning jenny’ que era un
sistema de fosos múltiples i un obrer podia produir més. Al 1768 el ‘water
frame’ era una màquina hidràulica que mai parava i que va permetre, amb una
innovació, a l’any 1779 la ‘Mule Jenny’ que no més funcionava amb vapor. Al
1785 hi havia telers mecànics per els canvis en el filat, ja que el manual era
més lent. I permetia que el hi hagués més cotó de més qualitat i més barat.
A la segona meitat del segle XIX es produeix el creixement de la siderúrgia. Hi
ha nous canvis de producció del ferro que els faran més econòmics i de millor
qualitat, però aquests canvis són molt cars, per tant, es necessiten diners, que
són el capital privat (borsa, bancs...)
En quan als aspectes socioeconòmics, hi ha el canvi de règim econòmic, canvi
de la societat agrícola a una societat industrialitzada. Amb el sistema febril
apareix el capitalisme industrial i per tant, la societat de classes (diferencies
socials). Apareix la propietat privada concentrada en poques mans i els
beneficis econòmics també anaven a parar a poques mans. Era una societat
regida per la llei oferta- demanda. Una societat on la burgesia era la classe més
important i la que viu millor, i el proletariat cada vegada tindrà un major pes.
La segona Revolució industrial té lloc a finals del segle XIX. Al 1870 la
tecnologia pateix una nova fase de canvis. Apareix el petroli i l’electricitat.
L’electricitat inacabable i més barata per produir-la. I el petroli servirà pels
transports, com el cotxe i l’avió. La industrialització ho fa tot molt més global. En
aquesta etapa, el país dominant són els Estats Units. L’obrer estarà aprofitat al
cent per cent. Apareixerà el sistema de treball ‘tailonisme’: aprofitament quan
un treballador fa moviments, no desaprofitar-los.
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3.2. La Revolució industrial a Catalunya
La darrera dècada absolutista de Ferran VII i la primera guerra carlista
allarguen l’estancament econòmic. A principis de la dècada de 1830 ja hi ha
signes de recuperació i s’adopten algunes mesures proteccionistes per a la
producció tèxtil destinades a perdurar. La implantació del liberalisme afavoreix
una economia de mercat que, quan es consolida, potencia el creixement
econòmic . Com Anglaterra, Catalunya s’especialitza des del segle XVIII en la
manufactura tèxtil del cotó, un producte d’ampli consum perquè respon a una
necessitat primària.
Els darrers avenços tècnics arriben l’any 1832, quan Josep Bonaplata munta a
Barcelona una fàbrica tèxtil moderna que introdueix per primera vegada a
Espanya la màquina de vapor. Aquestes màquines susciten el ressentiment
dels treballadors a domicili dels pobles veïns de Barcelona, que aprofiten els
aldarulls revolucionaris del 5 i 6 d’agost de 1835 per cremar la fàbrica de
Bonaplata, amb un balanç de quinze morts.
El context econòmic canvia radicalment des de finals de la dècada 1830, quan
es preveu l’acabament de la guerra carlista a favor dels interessos industrials.
Aleshores s’incrementa molt la inversió en el tèxtil, ja que aquest sector es
mecanitza acceleradament i augmenta la productivitat. La població activa
comença de concentrar-se en la indústria. És l’arrencament de la
industrialització. Els capitals que s’inverteixen en el sector tèxtil cotoner
procedeixen del comerç colonial, dels catalans emigrats a Amèrica que
retornen i dels guanys de la viticultura. Des del 1840 es constitueixen un gran
nombre d’empreses i entitats mercantils.
Després d’una etapa de crisi, a partir de 1840 arrenca la industrialització a
Catalunya. Ho fa per mitjà de la mecanització de la manufactura tèxtil cotonera.
La industrialització catalana es consolida amb dos models de fàbrica: els
vapors i les colònies, però pateix algunes limitacions importants.
Des del 1840 la mecanització és imparable. S’adopta a gran escala el carbó i el
seu convertidor energètic, la màquina de vapor, que s’imposa sobre la roda
hidràulica per la seva major eficiència. El carbó comença a utilitzar-se en el
ferrocarril, en els vaixells de vapor, en les fàbriques de gas, en les foneries i en
els domicilis particulars. S’utilitza el carbó britànic per la seva superior potència
calorífica, malgrat l’elevat cost, ja que el carbó que es troba a Catalunya és
escàs i de qualitat mediocre.
Catalunya concentra una gran part de la indústria moderna espanyola. La
indústria cotonera comença d’arrossegar de forma limitada altres indústries i
serveis: llana, metal·lúrgia, pell, química... i la burgesia catalana emprèn
projectes ambiciosos, com la construcció de línies ferroviàries i de carreteres i,
a la ciutat de Barcelona, la millora del port i la urbanització de l’Eixample.
La revolució industrial implanta a Catalunya el nou sistema de treball basat en
la fàbrica, local on es concentra la mà d’obra i la maquinària per realitzar el
procés de producció. La producció es concentrava en establiments amplis a fi
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d’allotjar la maquinària, incrementar la productivitat, estalviar desplaçaments
dels productes semielaborats i controlar millor la mà d’obra.
La manca de carbó té una altra conseqüència, la creació de dos models de
fàbrica diferents segons la font d’energia i l’emplaçament. Al litoral costaner
sorgeixen els vapors, factories que utilitzen el carbó, arribat per via marítima, i
la maquinària de vapor. Amb la construcció del ferrocarril que passava pel
Vallès, el 1858, també s’estenen els vapors a Sabadell i a Terrassa, ja que el
carbó hi pot arribar en tren.
Amb la crisi de la dècada de 1860, la filatura del cotó busca un estalvi energètic
i retorna a l’ús de l’energia hidràulica, a les fàbriques de riu mogudes per
turbines a les conques del Ter i del Llobregat. Més de vuitanta en converteixen
en colònies industrials, un model d’organització fabril nou que busca l’adaptació
òptima a aquesta font d’energia i la rebaixa dels costos de producció.
S’instal·len en llocs apartats dels pobles a fi d’aprofitar els impostos més
reduïts. Per tal d’incentivar els treballadors i aconseguir que acceptin el torn
nocturn, l’empresa els cedeix l’habitatge en un edifici annex a la fàbrica i els
facilita una sèrie de serveis que completen el sou: economat, escola, sanitat,
cafè, església, teatre, etc. El treball és poc especialitzat i es basa més en la
família que en l’individu, ja que, a la colònia, tota la família del treballador
s’assegurava un lloc de treball i col·laborava en la transmissió dels
coneixements professionals entre els seus membres.

3.3. Industrialització al Vallès Oriental
Durant el segle XVIII i el segle XIX. A diferència de Catalunya, el Vallès Oriental
té un creixement demogràfic baix i també un nivell de producció baix. La
industrialització no estava present ja que la burgesia agrària tenia molt de pes i
no els interessava industrialitzar-se.
Entre els anys 1840 i 1860 per Granollers van passar noves vies de
comunicació. A part de ser el centre comarcal va convertir-se en una ciutat
industrial, amb les indústries tèxtils.
Al 1870 una altra indústria tèxtil de cotó es va instal·lar a Mollet i va ser una
indústria de vapor.
Més tard van haver-hi altres iniciatives industrials però amb telers manuals com
per exemple a Cardedeu (20 telers), Aiguafreda...
A partir del 1875 Granollers va viure una embranzida industrial molt important.
Disposava de ferrocarril, això els permetia l’arribada directa de carbó i cotó que
els feia estalviar diners. Era una indústria molt competitiva.
Amb la crisi de les colònies i la crisi industrial després la indústria comença a
pujar i a millorar fins la Primera Guerra Mundial, ja que Espanya no hi va
participar i es va convertit en un països dels primers productors dels països en
Guerra. Al final de la Guerra Civil i quan comença la Segona Guerra Mundial la
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indústria tèxtil estava bé, ja que va augmentar les facilitats d’exportació de
productes.
Però com diuen ‘tot lo bo s’acaba’, amb l’època franquista va haver-hi una
etapa d’estancament i no es va renovar la maquinària.

3.4. Granollers al segle XIX i XX
Era la ciutat industrial de la comarca. Va destacar com a indústria tèxtil però va
tenir més indústries, com la química, la alimentària o la metal·lúrgica. Aquesta
última feia màquines per a la industria tèxtil.
No li anava massa bé fins la Primera Guerra Mundial. Va suposar una gran
demanda de productes. A Catalunya hi havia molts telers mecànics ja que la
indústria es concentrava bàsicament a Catalunya i al País Basc.

4. La fàbrica Roca Umbert
L’origen de la fàbrica Roca Umbert es remunta a l’any 1871, a Sant Feliu de
Codines, on Josep Umbert i Ventura (1844-1917) va posar en marxa una
fàbrica tèxtil, que només cinc anys més tard amplià adquirint uns terrenys a
Palou. El creixement industrial i la ràpida consolidació del sector tèxtil català
van fer triplicar en poc temps la producció de l’empresa. Per això, l’any 1904 es
va construir la que avui coneixem com la fàbrica Roca Umbert a Granollers, on
es van instal·lar telers.
L’any 1912 s'adquirí una quadra a Sants i, el 1915, una secció de filats a
Monistrol de Montserrat.
Després de la mort del fundador l’any 1917, els seus familiars van continuar
dirigint i mantenint la propietat de l’empresa. A més de la planta de Granollers,
en tenia d'altres a Sant Feliu de Codines, Monistrol, Ripollet i magatzems i
oficines a Barcelona. La producció principal de l’empresa eren les pisanes
(roba de fil o de cotó amb lligat de plana i de diversos colors, emprada en
vestits de dones i nens), planxes blaves i vichys.
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L’any 1936 l’empresa és requisada pels obrers i pren el nom d’Espartacus. El
gener de 1939 va patir una forta destrucció arran d'un incendi provocat.
Lentament, però, es va anar recuperant.
A la dècada dels 50 van construir la Tèrmica, un element que permetia
l’autonomia en el proveïment elèctric, ja que les constants restriccions d'energia
obligaven la fàbrica a fer aturades en la producció. S’inicia, durant aquesta
etapa, la modernització de la indústria. S'hi fan gran quantitat de teixits, entre
els quals destaquen les peces de cotó, les bates, els jocs de taula, els llençols,
la roba militar, la roba texana… El primer torn de la fàbrica era de les 5 a les 9
del matí i de la 1 a les 5 de la tarda, i sovint els treballadors feien altres feines a
d’altres empreses entre torn i torn per aconseguir augmentar els ingressos
familiars.
Roca Umbert va ser una fàbrica exemplar en l’àmbit de l'assumpció de
compromisos que anaven més enllà de les obligacions legals: l’any 1933 es va
crear la Casa Cuna, que primer fou regentada per monges josefines i, més
endavant, per personal contractat. Els fills i filles de les mares treballadores
podien fer servir aquest servei fins a l’edat de 5 anys.
També van crear el Cosidor, un espai on podien anar a formar-se les
treballadores solteres i on se’ls ensenyava a cosir, planxar i a portar una casa.
Va ser cap als anys seixanta que la fàbrica va integrar nous treballadors de la
primera gran onada migratòria de la resta de l’Estat.
La fàbrica Roca Umbert destacava per la gran qualitat del teixit. Això era
perquè en una sola empresa s’unificava tot el procés de producció de la tela
(batanar, filar, ordir i teixir, tenyir i el control de l’acabat de les peces) fins al
punt de ser comercialitzada.
El 1971 es tanquen les naus de Sant Feliu de Codines i els propietaris s’acullen
al Pla de reestructuració tèxtil. Cinc anys més tard, el 1976, s’inicia el trasllat de
la filatura de Granollers a la Batllòria (Sant Celoni), on es construeix un nou
edifici de 9.000 m². El segon pla de reestructuració es va fer efectiu l’any 1978 i
suposà l’acomiadament de 450 persones. És un període especialment
interessant des del punt de vista sindical perquè hi va haver les primeres grans
vagues a la ciutat. A causa dels canvis en les necessitats de l’economia
globalitzada, la fàbrica va tancar l’any 1991.
El moviment de les llançadores, el so dels telers, els colors dels pigments per
tenyir, el fum de la xemeneia i el gest afanyat de les treballadores omplien el
dia a dia d’aquest espai.
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5. Serveis de la Roca Umbert
La fàbrica Roca Umbert, durant el seu funcionament, va oferir als seus
treballadors diferents serveis. Entre ells podem trobar el cosidor, i la Casa
Cuna.

5.1. El cosidor
L’any 1952, a la part superior del mateix edifici Roca Umbert va instal·lar un
cosidor perquè les treballadores aprenguessin confecció després de la jornada
laboral. Les encarregades varen ser Teresa Pou i Antònia Roura. La fàbrica va
tancar portes l’any 1991, amb la crisi del sector tèxtil iniciada a finals dels anys
setanta. L’edifici de la Casa Cuna va ser enderrocat i la planta del carrer Prat
de la Riba passà a ser un espai polivalent municipal.
Allà a les dones solteres les ensenyaven a cosir, planxar, brodar i fer treballs
manuals.

5.2. La Casa Cuna
La Casa Cuna era una obra social de l’empresa que es va establir l’any 1933
en un edifici de la cantonada del carrer de Josep Umbert amb el carrer d’Orient.
Es tractava d’un servei d’escola bressol on s’atenien els fills i les filles dels
treballadors de la fàbrica, menors de cinc anys. L’atenció dels infants anava a
cura de les religioses de Sant Josep, les josefines, establertes a Granollers des
de finals del segle XIX. L’empresa obsequiava anualment a la mainada de la
Cuna amb regals per a Reis i Pasqua. Però més tard, cap allà els anys
seixanta, l’atenció dels infants va anar a càrrec de les senyoretes fins la data
del seu tancament a l’any 1975 aproximadament.

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina 13

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

6. Memòria oral
Si busquem al diccionari la paraula memòria podem trobar-nos que ens diu,
entre els seus diferents significats: “facultat de recordar” o “record, presència en
la ment d' una persona o una cosa del pasta”. Doncs bé, la memòries és tot allò
que un recorda, o també es refereix a la capacitat de recordar. Es relaciona
també amb la capacitat d’aprendre, emmagatzemar informació i amb la
capacitat de recordar-la.
La memòria oral és la verbalització de la memòria, del que recordem. Però
malgrat tot, no podem recordar exactament fil per randa tot el que ens ha anat
passant al llarg de la nostra vida.
La història oral és el procés d’investigació sobre la memòria oral a partir d’una
conversa. L’objectiu de l’entrevistador és rescatar els records de l’ entrevistat a
partir de les seves preguntes. Cal tenir present que la memòria no és res més
que una narració subjectiva, imprecisa i incompleta dels fets. Una reconstrucció
personal en la qual la memòria pot seleccionar els records, o els manipula,
conscient o inconscientment. Podem dir, doncs, que la memòria és “la realitat
tal com se la recorda”, o tal com se la vol recordar, manipulada per la història
viscuda amb posterioritat pel testimoni o per la seva particular visió del món i de
la realitat. A més, a la fi, la memòria oral es converteix en història oral per mitjà
de la intermediació del historiador/entrevistador que guia amb les seves
preguntes els records que són dignes de rememorar.
No ve massa al cas, però hi ha hagut el “cas Marco”, un home que va fer-nos
creure a tots que era un dels catalans que va passar per els camps de
concentració nazis. D’aquesta manera es posa en evidència que pot haver-hi la
possibilitat de la mentida, l’autoengany o l’oblit de tot allò que ha passat per a
algunes persones.
Per tant, aquest mètode d’investigació, el fet de la realització d’entrevistes, té
una sèrie d’inconvenients, com podrien ser: les mentides ‘directes’, és a dir,
algú li interessa dir una mentida sobre algun cert tema. Els records personals,
la memòria selecciona allò que vol recordar i allò que no. No voler explicar
alguna cosa. La mentida inconscient. L’edat de la persona, potser allò que li
preguntem que recordi va passar-ho quan era un infant i no recorda masses
fets d’aquella època. Les ideologies de cada persona. Per això, no tothom ens
pot aportar informació vàlida.
Per fer front a tots aquest inconvenients, em cal dir també que aquest mètode
de recerca d’informació, és un mètode directe que ens permet obtenir
informació a partir d’una font primària.
M’he basat en aquest mètode principalment per tal d’obtenir informació sobre la
Casa Cuna. He realitzat cinc entrevistes a diferents persones relacionades amb
l’escola bressol.
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7. Testimonis entrevistats
Com que la Casa Cuna va tenir dos períodes, la meva idea era realitzar tres
entrevistes de cada època i fer-les a una persona docent, a una mare/pare que
hi portés els seus fills i a un alumne que hi hagués assistit.

7.1. Hermana Matilde
La hermana Matilde és l’única persona docent que
queda viva del període de les monges. Actualment està
amb les hermanes Josefines que es troben a prop de
l’església de Granollers.
El seu nom és Matilde Casado Rodríguez. Va néixer al
1917 a Barruelo del Valle (Valladolid). Va treballar a
Casa Cuna des de que va acabar la guerra fins el
1962.

7.2. Quimeta Folch
El seu nom és Joaquima Folch i Seguí. Va néixer a
Monistrol de Montserrat a l’any 1928. Actualment viu a
Granollers però havia viscut a Canovelles.
Va treballar a Roca Umbert des del 1941 al 1978. Era
teixidora. Té dos fills, però només va portar-hi el gran a
Casa Cuna. El va portar des del 1953 fins al 1958.

7.3. Rosa Piqué
El seu nom és Rosa Piqué. Va néixer el 26 de juliol de
1944 a Granollers, on sempre ha viscut.
El seu testimoni és com alumna de Casa Cuna durant
el període de les monges, tot i que també va portar-hi
les seves filles amb les senyoretes quan ella treballava
a la fàbrica.
Quan ella va entrar-hi, el seu pare treballava i estava a
les oficines. Va entrar-hi quan tenia aproximadament nou mesos i s’hi va estar
fins als cinc anys.

7.4. Isabel Garcia
El seu nom és Isabel Garcia. Va néixer a Granollers
al 1943 on també hi viu. Va ser una de les senyoretes
a Casa Cuna. Havia treballat anteriorment al jardí
d’infància, a la part de puericultura. Va treballar a
Casa Cuna des del 1963 fins que van tancar,
aproximadament a l’any 1975. Tot i que es mestra,
després del tancament de Casa Cuna, ja no s’ha tornat a dedicar a
l’ensenyament. Actualment treballa en una botiga.
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7.5. Rosa Gros
El seu nom és Rosa Gros i Rocavert. Va néixer a
Granollers, on actualment hi resideix. El seu càrrec a
la fàbrica era administració. Va treballar-hi disset
anys. Té dos fills que els va portar a Casa Cuna entre
els anys 1960 i 1970.

7.6. Isabel Ortega
El seu nom és Isabel Ortega Guerrero. Va néixer el 28
de gener del 1966 a Granollers. Actualment viu a
Càceres, però està aquí de passada. La seva mare era
bobinadora quan va entrar a Casa Cuna. Va fer-ho
amb sis setmanes i hi va estar-s’hi cinc anys.

8. La Casa Cuna
Després d’haver realitzat aquestes entrevistes podem extreure molta informació
que ens servirà per saber més sobre la Casa Cuna i que ens ajudarà a
conèixer el seu funcionament, la seva situació, els seus horaris…

8.1. Períodes
La Casa Cuna va tenir dos períodes. El primer de tot va anar aproximadament
des del 1942 fins al 1962. Durant aquest període van ser les monges qui es van
encarregar dels petits. Més tard, al segon període van entrar les senyoretes.
Van estar-hi fins el 1978. Aquest canvi de monges a senyoretes es va produir
perquè les monges passaven tot el dia allà i no feien vida de comunitat. Van
mirar la possibilitat de posar una església a Casa Cuna però no va ser possible.
Llavors van arribar a un acord i les senyoretes van entrar a formar part de la
Casa Cuna i per tant, a tenir cura dels petits.

Foto cedida per Rosa Piqué (any 1947)
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Foto cedida per Rosa Piqué (any 1974)

8.2. Personal
Quan hi havia les monges, no tot eren monges. Tenien tres noies. Les monges
s’encarregaven dels nens i després cada noia tenia la seva funció: una estava
a la cuina, per tant, era la cuinera, la que preparava el menjar per la canalla. I
les altres dues es col·locaven cadascuna en un pis. Havien de fer la neteja,
planxar i rentar.

Foto cedida per Quimeta Folch (any 1951 aproximadament)

8.3. Situació
La Casa Cuna estava situada al carrer Josep Umbert, al costat de Can
Garrolera. El carrer que hi havia al costat es deia Orient. Estava a prop de
l’estació d’autobusos.
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Foto de l’arxiu municipal de Granollers (any 1977)

8.4. Descripció
La Casa Cuna era un edifici molt gran. Tenia també una entrada molt gran. El
rebedor era on deixaven les bosses dels nens. A la dreta hi havia la cuina i a
l’esquerra el menjador. Hi havia unes escales on es trobaven els nens més
petits amb els seus bressols, i a baix cadascú tenia el seu llit de baranes.
Tenien una sala de jocs. A fora, hi havia una terrasseta i unes escales que
anaven al pati. El pati era molt solejat. Tenia gronxadors, una rodona al mig
que donava voltes... Al pati hi havia una habitació amb el safareig.

Foto de l’arxiu municipal de Granollers (dècada dels 60)

8.5. Horaris
Els horaris de la Casa Cuna depenien una mica dels horaris que tenien les
mares treballadores. Quan hi eren les monges, elles entraven a dos quarts de
set, just quan acabaven de dir la missa, però les noies que hi havia amb elles,

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina 18

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

entraven a les set. Les senyoretes també entraven sobre aquesta hora. Els
primers nens venien a les set i mitja del matí. A les deu del matí es tancava la
porta i no deixaven entrar a ningú més, tot i que si insisties una mica t’obrien la
porta. Però havien de tenir una disciplina per tal de poder atendre als menuts.
Les mares que havien de donar de mamar als seus fills podien sortir de la
fàbrica per poder anar a Casa Cuna i amamantar-los. Tenien uns vint minuts o
mitja hora. Normalment les mares venien a donar-los el pit pel matí, però a
vegades, també venien per la tarda. La canalla passava allà tot el dia. Els
últims nens marxaven a les set de la tarda. Però la majoria dels testimonis
marxaven de Casa Cuna a les cinc o a les sis de la tarda.

8.6. Vivenda
La gent que vivia a prop hi anava caminant. Fins hi tot persones que vivien a
Canovelles hi anaven a peu i havien de fer quatre viatges al dia. D’altres, hi
anaven amb bicicleta si no vivien tant a la vora.

8.7. Itinerari
La gent, quan anava cap a Casa Cuna, no feia cap parada a cap botiga perquè
no tenien temps i anaven atabalats. Però tornant, a vegades es paraven a
comprar. Fins i tot, algun d’ells es parava a una botiga situada a prop del carrer
Corró a comprar llaminadures, o si més no, a comprar els aliments per casa o
potser quelcom que necessitaven.

8.8. Tipus de servei
Aquest servei que oferia la fàbrica Roca Umbert era un servei social totalment
gratuït. Els treballadors no havien de pagar res per tal de tenir els seus fills allà.
La fàbrica es feia càrrec de tot, del menjar, del material... Res tenia càrrecs pels
treballadors.

8.9. Accés
Primerament, durant el període de les monges, només podia accedir aquest
servei els filles o filles de mares treballadores, perquè sinó moltes vegades el
pare treballava a la fàbrica i la mare no i aquesta estava a casa sense treballar
i el nen estava a Casa Cuna, per tant, només podien anar-hi els fills de les
treballadores. Però més tard, amb el pas del temps, i ja a l’època de les
senyoretes, també podien anar-hi els fills o filles dels pares treballadors.

8. 10. Informació del servei
Els treballadors s’assabentaven d’aquest servei a la fàbrica i només havien
d’avisar que portarien els seus fills i els apuntaven. Fins i tot hi havia persones,
més aviat dones embarassades, que volien entrar a treballar a la fàbrica només
pel fet de saber que aquesta oferia aquesta ajuda un cop tenies fills.

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina 19

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

8.11. Edats dels nens i nenes
Els nens entraven a Casa Cuna amb sis setmanes. Entraven amb aquesta edat
perquè antigament només et donaven sis setmanes de baixa un cop havies
donat a llum. Després del pas d’aquestes sis setmanes havies de posar-te a
treballar. Passaven el dia allà i tenien cura d’ells. Podien estar-s’hi fins a l’edat
de cinc anys, just l’edat quan entraven a escola. El fet d’haver anat a Casa
Cuna abans d’entrar a l’escola era un avantatge molt gran, ja que d’aquesta
manera la canalla ja estava acostumada a estar envoltat de nens de la seva
edat i així no ploraven quan havien d’anar a escola.

Foto cedida per Rosa Piqué (any 1974)

8.12. Estància
Quan hi eren les monges, havien tingut fins i tot a seixanta nens a Casa Cuna.
Durant tot el dia estaven barrejats els nens amb les nenes, excepte a l’hora de
dormir que tenien unes hamaques i els nens dormien a dalt i les nenes dormien
a baix. Només era durant aquesta estona que els nens estaven separats de les
nenes.

Foto cedida per Rosa Piqué (any 1947)

8.13. Bosseta
Les mares no havien de preparar res als seus fills per tal de portar-los a Casa
Cuna. Únicament havien de fer-los portar una bosseta on hi col·locaven una
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muda de recanvi per si el seu fill o filla s’embrutava un cop era allà, i també
havia de portar roba interior de recanvi. A vegades si plovia per exemple,
portaven dins d’aquesta bosseta el paraigües. També portaven un got per quan
els donaven la llet.

8.14. Bolquers
Els bolquers que antigament s’utilitzaven són molt diferents als d’ara. Abans res
es llençava. Es podien rentar i tornar a col·locar. Les monges i les senyoretes
s’encarregaven de canviar-los quan algun nen o nena els havia utilitzat. Els
havien de rentar, planxar i desinfectar. Per desinfectar-los feien servir lleixiu.

8.15. Uniforme
Un cop a Casa Cuna, els nens havien de portar uniforme. Era una bata que era
de Roca Umbert. La bata no sortia d’allà. Les monges i les senyoretes
s’encarregaven de rentar-la i planxar-la. No podem saber gaire com era ja que
alguns diuen que eren de quadres i altres diuen que eren de ratlles. I si mirem
les fotografies tampoc ens ajuden gaire, ja que són en blanc i negre i no es pot
distingir. Tampoc podem saber dels color que eren. Alguns diuen que blaves,
vermelles, verdes, o inclús rosa. El que si que diuen és que els nens i les nenes
les portaven de diferents colors. Un cop a Casa Cuna, si s’embrutaven la bata o
quelcom, allà mateix la rentaven i els posaven una bata nova perquè el nen o la
nena anés ben net. La netedat era un dels valors més important per a ells.
Per la qualitat de les imatges de l’època, ens és bastant difícil determinar si
realment eren de ratlles o de quadrets.

8.16. Àpats i alimentació
Com que hi passaven gairebé tot el dia, feien tres àpats: esmorzar, dinar i
berenar. Per esmorzar, a les deu, els donaven un got de llet amb cola cao. Al
migdia per dinar feien menjar per a canalla. Més aviat menjars tous per ells.
Però el que més sovint cuinaven era caldo, escudella, pilota, carn d’olla,
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mandonguilles, verdura, macarrons o meló per postres. I per berenar els
donaven galetes amb llet, pa amb xocolata, o amb pernil, o amb codony. A
molts nens no els agradava el pa amb codony i després les senyoretes havien
d’anar vigilant per veure qui l’havia llençat i qui no se l’havia menjat.

Foto cedida per Quimeta Folch (any 1951)

Normalment menjaven al menjador, tot i que quan hi havia les monges, a
vegades, si feia el temps adequat per ells, sobretot a l’estiu, dinaven a fora, en
unes taules que tenien al pati, a prop de les escales.

8.17. Obtenció dels aliments
Dins de la mateixa fàbrica Roca Umbert hi havia una casa de pagès que és on
ara hi ha Can Cors. En aquesta casa hi havia conills, pollastres i fins i tot
gallines i criaven els ous. També cultivaven verdures. Després molts d’aquest
menjars anaven cap a la Casa Cuna i formaven part de la dieta dels petits.
Quan hi havia les monges, anaven a buscar la llet que els hi donaven cada
matí sortint de Casa Cuna, a una casa expressament, que estava situada per la
Torreta.

8.18. Calefacció
A l’època de les monges tenien calefacció. Aquesta funcionava amb carbó.
Havien d’anar a buscar elles el carbó cap a la zona de la Torreta. Si
s’espatllava o quelcom, avisaven al manyà perquè vingués a reparar-la.

8.19. Activitats pedagògiques i ensenyament
En quan a l’ensenyament, no els ensenyaven gaire ja que entraven amb sis
setmanes i sortien amb cinc anys, l’edat amb que entraven a l’escola. Així que
el que més feien era entretenir-los i deixar-los jugar lliurement al pati. Però tot i

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina 22

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

així, els ensenyaven a llegir una mica i a fer lletra, i també a pintar. Els
ensenyaven cançons.

8.20. Cançons
Els nens cantaven molt. Els ensenyaven moltes cançons, tant les monges com
les senyoretes. Cantaven per exemple: l’escarabat boom-boom, les tres oques,
les nenes maques al de matí...

8.21. Jocs
Els nens s’entretenien amb moltes coses. Fins i tot jugaven amb les pedretes
del pati de la Casa Cuna. En aquest pati hi havia fins i tot joguines fetes per
alguns treballadors de la fàbrica. Jugaven a fer el tren, a ballar sardanes, a
amagar-se i també feien gimnàstica, però això ja més amb les senyoretes.
Jugaven amb els carros, els cavalls, els gronxadors... del pati.

Foto cedida per Rosa Piqué (any 1947)

8.22. Assistència
A la Casa Cuna tenien un llibre on es passava llista i s’apuntava si faltava algun
nen o no. També apuntaven petites anotacions com per exemple: es troba
malament, està refredat... Després els comunicaven als pares si li havia passat
quelcom mentre eren allà.

8.23. Salut
Tenien un metge que passava cada setmana a fer revisions i a posar vacunes
també. Durant el període de les monges era el doctor Grau. Però quan hi havia
les senyoretes també n’hi havia un. Per qualsevol tonteria que passava amb
algun menut, el trucaven i ell venia i el visitava. Tot això gratuïtament, és a dir,
ho oferia la fàbrica.
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Aquí podem veure com els treballadors, pares i mares, eren informats de que
els seus fills serien vacunats. Els vacunaven de poliomelitis o paràlisis infantil
entre d’altres.
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8.24. La Religió
La Religió va ser bastant important per la Casa Cuna durant la primera època.
Quan hi havia les monges, no se’n recorden massa, però diuen que algun ‘Pare
Nostre’ si que resaven, per tant, algun acte religiós feien. També tenim fotos de
la celebració del sagrat cor a Casa Cuna, com aquesta per exemple:

Foto cedida per Quimeta Folch (any 1951)

Quan hi eren les monges feien el mes de maig. Tenien la verge allà i li
cantaven. Després la passejaven pel pati. A més a més, li resaven un ‘Pare
Nostre’ o un ‘Ave Maria’.
També sabem que quan ja hi eren les senyoretes, per Casa Cuna tenien una
Mare de Déu perquè encara en quedaven de quan hi eren les monges.

8.25. Comunicacions- informes
Als pares dels nens i nenes no els estava permesa l’entrada a l’edifici, només al
rebedor per deixar als seus fills. Però si que podien entrar quan s’hi celebraven
les festes populars.
Hi havia molt bona relació entre la fàbrica, Casa Cuna i els pares. Però no els
feien reunions informatives. Feien notificacions per exemple sobre l’evolució del
nen o nena, o de si es trobava malament, si s’havia fet mal... La relació entre
alumne i docent era diferent entre les monges i entre les senyoretes. Les
monges eren tractades amb més respecte ja que la seva presència era diferent.
En canvi, amb les senyoretes era un altre tracte. El personal docent, però,
estava molt a sobre dels alumnes. Era com una família.

8.26. Excursions
No feien excursions com es fan ara. Però una alumna del període de les
senyoretes afirma que si que els treien a passejar amb una corda pel carrer.
Se’n recorda d’alguna vegada haver-ho fet. Per tant, no feien excursions per
visitar altres llocs, però si que potser algun dia els portaven a passejar amb una
corda per poder-los vigilar i que no es perdessin.
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8.27. Festes Populars
La Casa Cuna feia moltes festes populars. Les més celebrades eren: Pasqua,
Nadal i Reis. Es feien allà mateix a Casa Cuna i els pares podien acudir-hi. Els
amos de la fàbrica també hi eren presents.
Per Nadal, regalaven torrons i roba.
Per Pasqua es regalava una mona a cada nen. Quan hi eren les monges, la
hermana Matilde era una mica poeta i feia discursos. Llavors els ensenyava de
memòria i després els nens els deien de memòria a la família Roca Umbert fent
una mica de lloança a la Casa Cuna, a tot el que els donaven, a la família, a la
seva felicitat, com ells eren feliços i que com ells estaven agraïts de tot això.
Després per reis es feia una festa molt
grossa. Els pares es vestien de reis i
apareixien pel pati i els regalaven als nens
una joguina, un cavall que era balancí, i a les
nenes una nina. A més a més, els donaven
roba, que ja podia ser un jersei o una bateta.
També donaven caramels. Quan hi havia les
monges, els vestits dels reis eren fets per
elles. Aquesta és una de les festes més recordada pels menuts, ja que tot era
molt impressionant i es muntava molta gresca a Casa Cuna.

Foto cedida per Esperança Ferré (arxiu municipal,
web Roca Umbert, dècada dels 60)
Foto cedida per Rosa Piqué (any 1974)

8.28. Colònies d’estiu
En el període de les senyoretes la Casa Cuna realitzava una espècie de
colònies o casal d’estiu que podien assistir-hi antics alumnes d’allà, és a dir,
nens i nenes que ja eren més grans. Tenien entre cinc i set anys. Els nens i
nenes estaven entretinguts durant les vacances mentre els seus pares i mares
treballaven i ells feien teatre o jugaven amb fang, entre d’altres activitats.
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En aquesta foto es pot observar a una colla de menuts durant les colònies
d’estiu a les escales del pati de Casa Cuna.

8.29. Salari
En quan al sou de les senyoretes, el director, el senyor Pere Arnau venia
normalment a primer de mes amb les mans a la butxaca i deia ‘miri ja porto els
diners’ i els donava els diners amb un sobre. Els pagaven un tant al mes.

8.30. Contactes actuals
Actualment, algunes de les persones entrevistades mantenen encara el
contacte amb persones que van trobar a Casa Cuna, ja sigui alguna mare,
algun company, una senyoreta... Tot i que del període de les monges, l’única
monja que hi ha és la hermana Matilde que es troba amb les germanes
josefines a prop de l’església de Granollers, però ja és molt velleta, té noranta
anys.

8.31. Anècdotes
Aquest servei va estar funcionant molt anys, aproximadament uns trenta-sis, la
gent entrevistada ens ha explicat un munt d’anècdotes i de records que
mantenen sobre la Casa Cuna.
La Hermana Matilde recorda algun ensurt que els va donar un nen mentre li
donaven el menjar, que semblava que no se la pogués empassar i semblava
que s’ennuegués.
La Rosa Piqué, que va ser alumna de les monges i posteriorment va portar les
seves filles amb les senyoretes, recorda que sempre la renyien a l’hora de dinar
perquè li costava molt menjar. A més a més, no li agradava menjar el pa amb
codony que els donaven per berenar, i ella era una de les persones que el
llençava.
La Isabel Garcia, que va ser una de les senyoretes, va aconseguir que
compressin una piscina de lona i quan feia calor els llevaven abans i els
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refrescaven, però era feina doble. I també recorda que quan les senyoretes van
entrar eren molt joves i portaven moltes ganes d’innovar-ho tot.
La Isabel Ortega, alumna de les senyoretes, té moltes anècdotes i records de la
Casa Cuna. Encara té una senyal de quan jugaven amb les pedretes. Però a
més a més recorda molt bé el dia que feien mandonguilles i sobre tot l’olor del
Cola Cao i l’olor del menjar en general. Recorda que el dia que el seu pare va
morir, com que ella plorava molt, la directora se la va endur a casa seva i
aquella nit va dormir amb ella. La Casa Cuna era la seva segona vivenda, era
com la seva família.

8.32. Valoració
La valoració que han fet totes les persones entrevistades d’aquest servei que
els va oferir la fàbrica Roca Umbert ha estat excel·lent. Tothom agraeix el fet
d’haver treballat allà, o de poder-hi portar els seus fills, o de haver-hi anat com
alumne.

9. Roca Umbert a l’actualitat
La fàbrica va tancar les seves portes l’any 1991. En aquesta foto podem veure
la gran expansió de terrenys que ocupava tota la planta.

Aquesta altra foto, és una foto actual on es pot observar l’estat real de la fàbrica
Roca Umbert. La majoria de naus han desaparegut i s’ha anat edificant. La
xemeneia encara es conserva.
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La part de la fàbrica que més es conserva actualment és la tèrmica. La majoria
d’elements que hi havia allà es mantenen en el mateix estat. Era l’espai de
producció energètica. Aquesta secció la van construir per produir energia
elèctrica i no haver de dependre de la xarxa elèctrica que cada dos per tres
tallaven la llum i havien d’estar amb espelmes. Els que la van fer, la van
construir per intuïció i per necessitat i il·lusió ja que no tenien coneixements
d’arquitectura. En aquest espai tenien unes màquines on hi posaven el carbó
per escalfar l’aigua que passava a produir corrent. Quan el carbó era escàs, hi
afegien fuel i d’aquesta manera podien seguir escalfant l’aigua.
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El sostre d’aquesta secció és d’uralita per una qüestió de seguretat, ja que si en
el cas que explotés, és un material poc pesant i no faria tant de mal als
treballadors.
Podem observar-hi també petits invents dels propis treballadors, com per
exemple, en una finestra hi ha un retrovisor que apunta a la xemeneia i així
podien veure si sortia el fum blanc o negre.

A més a més, tenien un altre invent. Tenien dos miralls col·locats
estratègicament, un a la màquina i l’altre a la paret, d’aquesta manera miraves
a munt, al de la màquina i a través del de la paret es veia un termòmetre que
tenien més a munt de color groc per controlar la temperatura de la caldera.

Aquest és el que estava a la
màquina.
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Això era el termòmetre que havien
de veure.

Aquesta era la imatge que obtenien.
Roca Umbert Fàbrica de les Arts s’ha concebut com un gran centre cultural.
És un projecte de l’Ajuntament de Granollers que reconverteix l’antiga fàbrica
tèxtil Roca Umbert en un nou model d’equipament cultural públic amb vocació
local i supramunicipal.
Un centre que està esdevenint un instrument d’utilitat tant per a demandes
ciutadanes com per a necessitats dels sectors artístic, comunicatiu i tecnològic.
En aquest plànol podeu veure tots els equipaments que conformen aquest gran
centre cultural, alguns dels quals ja estan en funcionament.
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A més a més, la fàbrica ha estat utilitzada com a plató per a la filmació de
diverses pel·lícules i sèries de televisió. Entre aquestes sèries trobem temps de
silenci, i una part del plató va ser aquesta:

10. Casa Cuna a l’actualitat
La Casa Cuna es va tancar a l’any 1978. Actualment ja no queda res d’ella. Allà
on estava situada han edificat i només es conserva un petit detall: la palmera.
Aquest és l’estat actual de la palmera:

Ara hi ha vivendes i locals amb negocis allà on hi havia hagut una escola
bressol durant tant anys que va ajudar als treballadors de la fàbrica Roca
Umbert a educar als seus fills i poder anar a la feina ja que no havien de tenir
cura d’ells.
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12. Conclusions
Aquest és el resultat de la meva recerca. La realització d’aquest projecte m’ha
ajudat a conèixer molt sobre la Casa Cuna.
Quan vaig començar la meva investigació sobre el tema desconeixia totalment
aquest servei, i també ignorava la història de Roca Umbert.
La fàbrica Roca Umbert va tenir serveis socials per als seus treballadors. Això
és conseqüència de l’interés del propietari per el benestar dels seus
treballadors, i no només de la producció de l’empresa. D’aquesta manera va
posar a les seves disposicions un seguit de serveis.
La Casa Cuna va ser un d’ells. Em va cridar molt l’atenció que fos totalment
gratuït. Els treballadors no havien de pagar res per tal de tenir accés a aquest.
A més a més tenia molta cura de la canalla i era un lloc on aquests estaven
molt bé.
L’eix del treball han estat les entrevistes. A partir d’elles les he pogut analitzar i
d’aquesta manera arribar a les meves conclusions finals per tal de narrar el
funcionament i tasca que va tenir aquesta escola bressol.
Mentre realitzava les entrevistes i les analitzava van haver-hi molts aspectes
que em van sorprendre. Un d’ells va ser el fet de tenir allà mateix la bata i que
no se l’emportessin els menuts a casa per rentar-la, sinó que ho feien les
monges o les senyoretes.
Un altre dels aspectes va ser el fet d’esmorzar, dinar i berenar allà. També em
va cridar l’atenció que els menuts havien de portar una bosseta amb tota la
roba de recanvi per si allà s’embrutaven, els canviaven.
Em vaig trobar únicament amb un petit problema: el pas del temps. Del primer
període, el de les monges, com a persona docent que volia entrevistar, només
hi ha la hermana Matilde, que ja té noranta anys. Després d’anar a visitar-la em
va dir que no volia respondre a les meves preguntes ja que era molt velleta.
Llavors vaig haver d’utilitzar una còpia d’una entrevista que ja li havia fet l’Ester
Prat anteriorment. Però per la resta de d’elles no vaig tenir problemes.
Les entrevistes que he realitzat m’han ajudat a veure en els ulls dels testimonis
que aquest servei va significar molt per a ells ja que era com una família. Eren
molt ben tractats allà i totes les persones en guarden un bon record.
Actualment comença a existir aquest servei per als obrers. Avui en dia res és
gratuït, tot s’ha de pagar i els amos de les fàbriques aposten molt poc per el
benestar dels seus propis treballadors.
Tant de bo existís ara. D’aquesta manera seria més fàcil de tenir cura de la
canalla ja que ara per ara, majoritàriament, els dos membres d’una parella
treballen i es fa una mica difícil haver-los de cuidar. A més a més cal dir que els
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serveis que actualment hi ha, a vegades, no arriben a l’abast de moltes
persones a causa del seu elevat cost econòmic i això és una llàstima.
A Casa Cuna els nens i nenes estaven molt ben cuidats. Estaven pendents
d’ells tota l’estona i a més a més els tractaven molt bé. Cal dir també que
estaven ben alimentats i distrets. Això era un gran avantatge per a les mares
treballadores, ja que no havien de preocupar-se en aquest sentit. També era
beneficiós per als petits ja que un cop entraven a escola ja que estaven
acostumats a estar amb gent de la seva edat.
Aquest treball m’ha ajudat molt a conèixer una mica més d’aquesta fàbrica, que
desconeixia moltes qüestions, i recopilar informació per tal d’escriure les
memòries.
He pogut veure com la meva hipòtesis no estava equivocada. Realment la
fàbrica Roca Umbert tenia serveis socials. Més concretament, va tenir a la
disposició dels seus treballadors l’escola bressol per tal de poder deixar-hi els
seus fills mentre ells treballaven.
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1. Fitxa de presentació de les entrevistades
1.1. Hermana Matilde
Nom i Cognoms: Matilde Casado Rodríguez
Lloc de naixement: Barruelo del Valle (Valladolid) a
l’any 1917
Càrrec a Casa Cuna: monja de la Casa Cuna
Període que va treballar a la Casa Cuna:

1.2. Quimeta Folch
Nom i Cognoms: Joaquina Folch Seguí
Lloc de naixement: Monistrol de Montserrat (1928)
Residència: Granollers (abans Canovelles)
Càrrec a Roca Umbert: teixidora
Anys a Roca Umbert: del 1941 al 1978
Nombre de fills: dos nois
Nombre de fills que van anar a Casa Cuna: només el gran
Període que els va portar a la Casa Cuna: des del 1953 al 1958
Algun record especial: molt bon record en general i de la fàbrica
Material de l’època: fotografies

1.3. Rosa Piqué
Nom i Cognoms: Rosa Piqué
Data de naixement: 26 Juliol 1.944
Lloc de naixement: Granollers
Residència: Granollers
Càrrec de la seva mare/pare a Roca Umbert: el seu pare estava a les oficines
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Edat quan va entrar a Casa Cuna: aproximadament amb 9 mesos (període
monges)
Anys a Casa Cuna: va estar-s’hi fins els 5 anys
Algun nom d’alguna mare o fill vinculat a Casa Cuna: les meves filles van
anar-hi
Algun record especial: celebració dels Reis
Material de l’època: intentarà portar fotografies

1.4. Isabel Garcia
Nom i Cognoms: Isabel Garcia
Lloc de naixement: Granollers
Residència: Granollers
Càrrec a Casa Cuna: mestre
Era mestre abans? A on? Sí, al jardí d’infància. Part de puericultura
Estudis de formació: va estar treballant al jardí d’infància i va fer cursets
Nom d’alguns alumnes de Casa Cuna: Jaume Arenes, David Lloret, Diego
Montilla
Període que va treballar a la Casa Cuna: del 63 fins que va tancar,
aproximadament l’any 75
Com va entrar a treballar? Em van venir a buscar al jardí d’infància
S’hi ha continuat dedicant després? No, ara treballo a una botiga
Algun record especial: tinc molts records especials i alegries, hi treballava
molt agust, tenia molta alegria quan ens entrava un nen amb sis setmanes i en
sortia amb cinc anys, el vèiem créixer, això ja era motiu d’alegria. Les festes de
la mona, els reis...
Material de l’època: intentarà buscar algunes fotografies però ja en va portar a
Roca Umbert

1.5. Rosa Gros
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Nom i Cognoms: Rosa Gros i Rocavert
Lloc de naixement: Granollers
Residència: Granollers
Càrrec a Roca Umbert: administració
Anys a Roca Umbert: 17 anys
Nombre de fills: dos nois
Nombre de fills que van anar a Casa Cuna: els dos
Període que els va portar a la Casa Cuna: entre els anys 60 i 70
Algun nom d’alguna mare o fill vinculat a Casa Cuna:Rosa Piqué va portarhi les seves dues nenes.
Algun record especial: vaig fer de rei negre
Material de l’època: fotografies de quan va fer de rei negre

1.6. Isabel Ortega
Nom i Cognoms: Isabel Ortega Guerrero
Data de naixement: 28 Gener 1966
Lloc de naixement: Granollers
Residència: Càceres (tot i que està aquí de passada)
Càrrec de la seva mare/pare a Roca Umbert: bobinadora
Edat quan va entrar a Casa Cuna: sis setmanes
Anys a Casa Cuna: va estar-s’hi fins els 5 anys
Algun nom d’alguna mare o fill vinculat a Casa Cuna: Ricard, el seu
germà...
Algun record especial: la Casa Cuna era com la seva família
Material de l’època: intentarà portar fotografies

2. Drets d’imatge- permisos
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Els testimonis havien de signar aquest paper per tal de poder ser entrevistats.
És un paper que ens va cedir la fàbrica Roca Umbert.
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3. Model de les entrevistes
Per fer les entrevistes, m’he ajudat de les següents fotografies:

3.1. Persona docent
1.
2.
3.
4.
5.
6.

On estava situada la Casa Cuna?
Podries fer una descripció del lloc?
Quins horaris tenia la Casa Cuna?
Vivies molt lluny de Casa Cuna? Com hi arribaves?
Qui podia accedir al servei que oferia la Casa Cuna?
En aquesta foto podem observar algunes monges amb els nens de la
Casa Cuna. Segurament era algun dia a l’hora del pati... Em podries dir
alguna cosa?
7. A quins jocs els fèieu jugar? O els deixàveu per lliure?
8. Què els ensenyàveu? Com els distrèieu? Com els ensenyàveu (si es
que ho fèieu)
9. Els fèieu cantar alguna cançó? Te’n recordes? La podries cantar una
mica?
10. Fèieu algun tipus d’acte religiós mentre éren a escola?
11. Aquí per exemple podem observar alguns nens al menjador menjant.
Què menjaven? Quin tipus de dieta feien?
12. Quins més àpats feien a Casa Cuna?
13. Havien de portar uniforme els nens? Com era?
14. En quan al sou, era a preu fet o com era?
15. Necessitaves alguna mena de títol per treballar-hi? On havies treballat
anteriorment?
16. Anàveu d’excursió? A on?
17. Quines festes fèieu?
18. Segueixes mantenint el contacte amb gent que vas conèixer allà? Amb
alguns alumnes, o potser algunes mares...o amb alguns companys...
19. Segueixes veient a persones relacionades amb Casa Cuna?
20. Tens alguna anècdota divertida?
21. I algun record especial que sempre recordaràs?
22. Ja per acabar, quina valoració final en faria del fet d’haver treballat a
Casa Cuna?

3.2. Mare
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1. On estava situada la Casa Cuna?
2. Podries fer una descripció del lloc?
3. Quins horaris tenia la Casa Cuna? Coincidien amb els teus per anar a
treballar?
4. A quina hora us llevàveu a casa per anar a treballar i deixar els nens a
Casa Cuna?
5. Vivíeu molt lluny de Casa Cuna? Quin itinerari fèieu fins arribar-hi? Hi
anàveu a peu? Fèieu alguna parada a alguna botiga?
6. En aquesta foto podem observar algunes monges amb els nens de la
Casa Cuna. Segurament era algun dia a l’hora del pati...
7. Amb quina edat vas portar els teus fills a Casa Cuna?
8. Com et vas assabentar que la fàbrica oferia aquest servei? Era gratuït?
Tothom podia portar-hi els seus fills? Hi havia un nombre limitat de
places?
9. Què els hi ensenyaven?
10. Feien algun tipus d’acte religiós mentre eren a escola?
11. Aquí per exemple podem observar alguns nens al menjador menjant.
Entrava dins del servei això de quedar-se a dinar? Què menjaven? Quin
tipus de dieta feien?
12. Li havies de preparar algun tipus de menjar als teus fills quan els
portaves a Casa Cuna? Em refereixo a l’entrepà per a l’hora de l’esbarjo,
o potser el berenar...
13. Havien de portar uniforme els nens? Com era? Quin tipus de teixit? On
el rentàveu? Amb què?
14. Anaven d’excursió? A on?
15. Quines festes feien?
16. Segueixes mantenint el contacte amb gent que vas trobar-hi allà? Amb
les mestres, o potser algunes mares...
17. Us feien algun tipus de reunions informatives com ara les anomenem
reunions de pares?
18. Tens alguna anècdota divertida?
19. I algun record especial que sempre recordaràs?
20. Ja per acabar, quina valoració final en faria d’aquest servei que li va
oferir la fàbrica Roca Umbert?

3.3. Alumna
1.
2.
3.
4.

On estava situada la Casa Cuna?
Podries fer una descripció del lloc?
Quins horaris tenia la Casa Cuna?
Ja sé que erets molt petita, però vivíeu molt lluny de Casa Cuna? Quin
itinerari fèieu fins arribar-hi? Hi anàveu a peu? Fèieu alguna parada a
alguna botiga?
5. Com és que sent el teu pare el que treballava a la fàbrica Roca Umbert,
podies anar a Casa Cuna?2

2

Aquesta pregunta només serveix pel cas de la Rosa Piqué, però no per l’entrevista de la
Isabel Ortega.
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6. En aquesta foto podem observar algunes monges amb els nens de la
Casa Cuna. Segurament era algun dia a l’hora del pati...
7. A quins jocs jugàveu al pati? O dins de Casa Cuna
8. Què els us ensenyaven? Com us distreien? Com us ensenyaven (si es
que ho feien)
9. Cantàveu alguna cançó entre vosaltres o per algun fet concret? Te’n
recordes? La podries cantar una mica?
10. Feien algun tipus d’acte religiós mentre ereu a escola?
11. Aquí per exemple podem observar alguns nens al menjador menjant.
Què menjàveu? Quin tipus de dieta fèieu? Us agradava? Us obligaven a
menjar-vos-ho tot?
12. Quins més àpats us feien a Casa Cuna?
13. Havíeu de portar uniforme els nens? Com era?
14. Anàveu d’excursió? A on?
15. Quines festes fèieu?
16. Segueixes mantenint el contacte amb gent que vas conèixer allà? Amb
les mestres, o potser algunes mares...o amb alguns companys...tot i que
éreu molt petits...
17. Segueixes veient algun amic de l’infància?
18. Tens alguna anècdota divertida?
19. I algun record especial que sempre recordaràs?
20. Ja per acabar, quina valoració final en faria del fet d’haver anat a Casa
Cuna?

4. Transcripcions de les entrevistes
4.1. Hermana Matilde
E: Preguntes (Esther)
R: Despostes (Hermana Matilde)
R: Estuve 22 años allá. 22 años en la Casa Cuna.
E: ¿Cuantas hermanas estabais en Casa Cuna?
R: Tres.
[…]
R: Yo he estado des del 42. Del 42 hasta el 62 que es cuando se cerró la Casa
Cuna.
[…]
R: Las hermanas estaban con los niños y teníamos tres chicas: una en la
cocina y las otras dos una en cada piso. Hacían la limpieza y planchar, lavar.
E: ¿Cuantos niños teníais?
R: Sesenta.
E: ¿Qué edad tenían?
R: De seis semanas a cinco años.
[…]
R: Les dábamos el biberón. Cuando eran pequeños venían sus madres y les
daban el pecho. Sus madres antes de darles el pecho les dábamos un vaso de
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leche. Y después les daban el pecho, los volvíamos a recoger y después al ir a
trabajar los volvían a dejar.
E: ¿Cuántas veces podían venir las madres a darles el pecho? ¿Qué
venían, una vez por turno?
R: A veces una a la mañana y una a la tarde. Pero por lo regular era a la
mañana.
E: ¿Tenían mucho rato para dar el pecho?
R: No sé eso.
E: ¿Una media hora?
R: Más o menos. Solían estar veinte minutos.
[…]
E: ¿A qué hora entrabais a trabajar hermana?
R: Nosotras a las siete. Bueno las chicas entraban a las siete. Nosotras
entrábamos a las siete y media, cuando acabábamos de decir la misa íbamos a
la Casa Cuna.
E: ¿Y estabais allí todo el día?
R: Todo el día. Hasta las nueve de la noche.
[…]
E: ¿Y hasta las nueve de la noche teníais niños?
R: No, pero después había que recoger la ropa, había que hacer la limpieza,
había que ordenar las cosas, y claro pues pasaba tiempo.
E: O sea, los niños se marchaban ¿a qué hora?
R: Unos a las cinco y los otros a las siete.
[…]
E: ¿Siempre estaban los niños juntos con las niñas?
R: Siempre, menos cuando hacían la siesta que tenían unas hamacas y
estaban los niños arriba y las niñas a bajo. Era el tiempo que estaban
separados. Por lo demás estaban juntos.
[…]
E: ¿Con qué jugaban los niños?
R: Pues tenían pelotas, tenían unos carros que tiraban de la cadena, después
en la sala tenían caballitos, unos caballitos que se montaban unos y otros
tiraban. Daban vueltas. […] Había un patio bastante grande, alargado. Había
también una fila de mesas que según como también comían en el patio. Si
hacía tiempo bueno y agradable para los niños pues comían en el patio…
Debajo hacía un paseo que todo eran árboles. Y debajo de aquel paseo
teníamos todo de mesas. Aquellas mesas y allí comían.
E: ¿Y cantabais canciones con los niños?
R: Sí también. Hasta catalán. ¡Yo cantaba catalán!
[…]
E: Pero en mayo me comentó usted que hacían…
R: Si el mes de mayo. Teníamos la virgen allí pues le cantábamos. Debíamos
rezar algún Padre Nuestro o ave María, yo que sé, ya no me acuerdo.
[…]
E: Porqué durante el año habían unos días que eran de fiestas especiales,
¿verdad?
R: Si, por Navidad, por la mona y por Reyes.
E: ¿Y qué hacían?
R: Por Navidad a todos los niños les daban un lote de ropa y turrón. A todos les
daban. Y después el día de reyes les daban, no sé si les daban alguna cosa,
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pero les daban ropa. No ropa por Navidad. En reyes juguetes, un caballo y a
las niñas muñecas.
E: ¿Y por Pascua?
R: Le daban la mona. Y yo como era un poco poeta hacía discursos y se los
enseñaba de memoria y luego lo decían ellos de memoria a la familia Roca
Umbert, haciendo un poco de alabanza de la Casa Cuna, de lo que les daban,
lo que era la familia, como estaban contentos, como eran felices, y que estaban
agradecidos de todo aquello.
[…]
R: Tenían una casa de pagès que tenían gallinas y tenían de todo y nos traían
los huevos y las cosas que…
E: Esta es la casa que había dentro de Roca Umbert, ¿no?
R: Si la de la fábrica, por aquellos lugares de por allá. No me acuerdo como se
llamaba. Como una masia tenían allí.
E: ¿Y la leche de donde la sacabais?
R: La leche había que ir a buscarla a una casa expresamente para… saliendo
de la Casa Cuna para arriba…no estaba muy lejos, no. Por la Torreta.
E: ¿Qué alimentación tenían los niños?
R: Pues a las diez de la mañana les dábamos un vaso de leche. Y al mediodía
comían la escudella que le decían aquí, y la pilota, y garbanzos o alubias,
según lo que había. Y después a lo mejor algún día les dábamos buñuelos, y
de postre no me acuerdo lo que les dábamos. No sé. Seguramente que era
fruta, ya ni me acuerdo.
[…]
R: Me parece que había dieciséis cunas. Arriba estaban los niños, en el primer
piso. Bueno nosotras estábamos en el primero, pues los más pequeños
estaban en el segundo.
[…]
E: Que me explica un poco ¿cómo iban los niños vestidos?
R: Como querían.
E: ¿Cómo querían?
R: Como querían. Allí si que les poníamos la… tenían todos una bata. Todos
iban igual, si.
E: ¿De qué color era la bata?
R: A cuadritos. Pero todos iguales. Los niños y las niñas iban iguales.
E: Y me imagino que los pequeños iban en pañales…
R: Si, si.
E: Menudo trabajo llevan los pañales, ¿no?
R: Si, si. No era como los pañales de ahora. Entonces se lavaba todo. Se
lavaba, se planchaba y se desinfectaba. Y todo de hacía allá. Con lejía, si.
[…]
E: ¿La bata también era de la casa?
R: Si. Y las braguitas que llevaban los que se hacían pipi también eran de casa.
[…] Cuando llegaban ellos, lo que llevaban ellos se les quitaba. Bueno la
braguita no. Todos llevaban su bolsita. Y entonces en la bolsita se les ponía las
braguitas que habían ensuciado y se les ponía unos de limpios. Allí se lavaba
todo. Lavar y planchar todo allá. Y ellos todos llevaban su bolsita. Y en esa
bolsita llevaban un recambio para la noche cundo marchaban con sus madres,
ponérsela limpia. Cuando llegaban tenían la suya, se usaba, la quitábamos y a
la bolsa.
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[…]
E: ¿Qué había calefacción en Casa Cuna?
R: Si.
E: ¿Cómo funcionaba?
R: Con carbón. La llevaban las señoritas.
[…]
E: Hermana, que me comentó que un médico que pasaba una vez a la
semana…
R: Si, el doctor Grau.
E: Explíqueme un poco. Quien era…
R: El doctor Grau. Que tiene los hijos que ahora son médicos también,
seguramente. Pues pasaba, si. Pasaba una vez por semana pero si lo
necesitábamos lo llamábamos y venía. Pero por lo regular no porqué si estaban
bien los niños ya no venía. Tenían que estar bien de todo.
[…]
E: ¿Y se acuerda de algún susto con algún niño pequeño?
R: Si, dos veces. Estaba la hermana dándole la papilla, y no sé que la pasaba
que ¡ay que se muere! Y pues corriendo, corriendo, la hermana, todas corrimos
a ver. Y después la madre contenta porqué si me pasa a mí se me muere.
Después tenemos otros, Claramunt, ese el Claramunt también se nos moría.
También se rebufó en Casa Cuna. Y su madre está contenta cuando viene
aquí…
[…]
E: Explíqueme lo que apuntabais en un libro cuando pasaba un médico…
R: Era una libreta normal y corriente donde apuntábamos la fecha y todo.
[…]
E: ¿Y había otro libro, no?
R: Si. Cada día pasábamos la lista, de todos los que venían. Y al que no venía
se le ponía una cruz como que no venía. Y después se anotaba si se ponía
enfermo o…
[…]
E: ¿Teníais una relación muy estrecha no con Pere Arnau?
R: Si, si, cada día venía.
[…]
E: Mira, los reyes…
R: Si, nosotras nos encargábamos de hacerles la ropa y todo.
[…]

4.2. Quimeta Folch
P: Preguntes (Núria)
R: Respostes (Quimeta Folch)
P: Avui dia 12 de novembre de 2006 entrevistem a Quimeta Folch, una
mare que va portar els seus fills a la Casa Cuna aquí al... i estem aquí al
CTUG.
Vale. Començaré per aquesta fotografia que és del pati interior de Casa
Cuna, no?
R: Sí.
P: Perquè on estava situada la Casa Cuna?
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R: Al carrer Josep Umbert, cap al fons, a vora el pont. A davant hi havia la
fàbrica de filatura, que aquella no era d’ells, era llogada, que era de Can... de
Can Torres. Això, de Can Torres. I allà hi tenien filatura. I a davant mateix hi
havia la Casa Cuna. Aquí en frente.
P: Podries fer una descripció del lloc?
R: El lloc?
P: De com era la Casa Cuna.
R: Mira: era una entrada maca, ampla, amb habitacions per banda, allà era
com el recibidor que entraven principalment els més grandets. S’esperaven les
mares a baix, te’ls donaven i te’ls tornaven, per dintre no et deixaven passejar a
tota hora. I llavors hi havia unes escales i hi havia a dalt els més petits... Tenien
un pati molt maco. Un menjador molt bonic. Una sala a dalt molt gran. I molt
maco, molt net i molt polit. Si, era una cosa que ojalà ho pogués tenir tothom
això ara.
P: Vaja...
R: Per les mares era molt això eh tan ben cuidats i molta netedat i molt maco.
P: Quins horaris tenia la Casa Cuna?
R: Quins?
P: Horaris.
R: Em sembla que a les vuit del de matí. Era la primera hora que s’obria. I a la
tarda no sé si era a les cinc. De les vuit del de matí a les cinc de la tarda.
P: I coincidien amb els teus per anar a treballar?
R: No coincidien perquè fèiem hores diferents perquè allà pensa que hi havia
gent que feia horari normal, les vuit hores que diuen, i després la gent que
fèiem turnos.
P: I no coincidíeu o si?
R: No, no, no. Havies de tenir algú que te’ls portava i te’ls buscava. T’ho havies
de combinar perquè jo mateixa m’hi posava a les cinc del de matí, feia el turno
de les nou, de les cinc a les nou. M’entens? Jo perquè vivia amb la meva mare
i ens ho combinàvem. Després abans també hi havia més avis a casa. Llavors
hi havia el que feia les hores de les vuit del de matí a les dotze i de les dues a
les cinc de la tarda. Però hi havia molt torns. Nosaltres... jo sempre havia fet
torns.
P: I a quina hora us llevàveu a casa per anar a treballar i deixar els nens a
la Casa Cuna? Us llevàveu d’hora, no?
R: Jo em llevava a les quatre del de matí perquè els que ens hi posàvem a les
cinc del de matí ens llevàvem a les quatre. Per això dic que havies de tenir una
persona. La meva mare feia l’altre horari i la meva mare els portava per
exemple perquè treballava aquí a la filatura on et dic allà i jo treballava aquí
baix, la meva mare venia i els portava. Jo plegava, els anava a donar de
mamar marxava cap a casa. Abans de venir a treballar a la una tornava a anar
a donar-los de mamar. I quan plegava a la tarda els anava a buscar jo. És clar
cadascú s’ho manegava com podia, com ara també eh.
P: I perquè... m’has dit que vivíeu molt lluny, no? Bueno a Canovelles.
R: Vivíem a Canovelles, sí. Els primers anys de casats sí.
P: I com veníeu?
R: A peu.
P: A peu.
R: De Canovelles venia aquí baix a peu, quatre viatges al dia.
P: Fèieu alguna parada a alguna botiga o no?
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R: No. Si havíem d’anar a comprar sí.
P: I en aquesta foto per exemple, podem observar a les monges amb els
nens de Casa Cuna, segurament era... bueno en aquestes algun un dia a
l’hora del pati... no?
R: Quan era l’hora de anar-los a buscar ja estaven recollits i endreçadets. Ja
te’ls treien netets i polits. Només els havies d’abrigar. Sí, perquè ells els hi
posaven aquestes batetes, si anava amb panyals els hi havies de dur lo de
canviar perquè és clar abans no hi havia també... no me’n recordo bé si els hi
portàvem o no els panyals... perquè abans portaven... no era cosa de llençar
era cosa de rentar i tornar a portar. Això de llençar ha sortit d’uns anys cap
aquí. I és clar aquest fill que et dic ja en té cinquanta-tres ja. Han passat molts
anys i ha canviat molt això de la canalla de la roba. Sí, ells te’ls treien nets i
polits i tu llavors els abrigaves, et donaven la roba bruta en una bosseta, tenies
una bossa i això també se sol fer en molts llocs ara. Ara també vas amb la
bossa. Això.
P: I amb quina edat vas portar els teus fills a Casa Cuna?
R: A quina edat meva?
P: Bueno no, ells.
R: Sis mesos.
P: Sis setmanes, no?
R: Ai! Sí, sis setmanes.
P: No passa res. I com et vas assabentar que la fàbrica oferia aquest
servei?
R: Bueno perquè jo ja hi treballava i ja se sabia ja feia anys. Jo vaig entrar a
treballar i ja hi era.
P: I era gratuït?
R: Sí.
P: I tothom podria portar-hi els seus fills?
R: Sí treballaves sí.
P: Però només les mares o els pares també?
R: Mira pues això no t’ho sabria dir.
P: És que em penso que...
R: Això no t’ho sabria dir si era el pare o la mare. Em penso que havia de ser la
mare, eh. Ara no m’agrada fer-me la forta. Jo diria que havia de ser la mare.
P: I hi havia un nombre limitat de places o...?
R: No, no. Això...
P: És que m’ha semblat...
R: No perquè n’hi havia hagut molts que n’havien portat dos i tres perquès és
clar els tenien el més gran. No els tenien pas tots a l’hora. No. Jo el meu el
podria haver dut, al petit, es portaven... es porten vaja sis anys de pas però
com que la meva mare va plegar i al viure lluny i ja vam haver de córrer molt
aquell temps va dir ja no... no el vam dur per això, no per res més. Perquè el
nen no estigués bé ni molt menys. Però és clar a l’haver d’anar a peu que dius
bueno tens cotxe i el porto i el vas a buscar, la meva mare va dir que no. I
llavors el mamar. Havies d’anar a donar mamar i tot això, prou, també el podies
dur, ara no ho sé, dos o tres dejuns, però no, els podien dur.
P: I què els hi ensenyaven?
R: Cançonetes, els feien jugar, tenien moltes joguines, cosetes de...és que
tenien cinc anyets... Ara, d’escriure i això no, eh. És que abans no s’hi anava
fins als cinc anys a escola. Perquè el petit que vam tenir a casa tampoc no hi
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va anar fins que ja tenia uns quatre anys o així a escola. No com ara que hi van
als tres anys.
P: I feien algun tipus d’acte religiós mentre eren a escola, els nens?
R: No ho sé...
P: Home era l’època de les monges, no?
R: Sí, sí, sí. És clar que els hi deurien ensenyar alguna cosa, però ja et dic que
quan nosaltres... quan venien els reis a Nadal que passaven els reis, els
donaven la mona, totes aquestes coses sí. Després passàvem a la sala gran,
que suposo que deuria ser el menjador, i allà venien els reis, venien els amos,
els senyors. I hi eren, i ho veies i et feien cantar cançons i coses, però és clar, a
dintre no quan els hi donaven el dinar no podia entrar la gent allà, entrar i sortir
quan volia. Hagués sigut un show també.
P: Però no resaven o sigui ni res, no?
R: Jo no ho sé. No ho crec eh. Si elles els feien resar, no ho crec eh.
Cançonetes sí, però resar...no ho crec.
P: Bueno i aquí per exemple podem observar a uns nens al menjador
menjant. I entrava dins del servei això de quedar-se a dinar o...?
R: Sí, sí. Els donaven dinar i berenar.
P: I un got de llet oi també pel matí?
R: Segurament, que a mig de matí els donaven un vas de llet. I a la tarda
també. I sempre feien escudella, pilota...
P: Això. Què menjaven?
R: Sí. Molt caldo. No sé si hi havia un dia entre mig de setmana que... però
feien molt escudella i carn d’olla, mandonguilles i aquestes coses toves és clar.
P: Perquè també m’han dit que per exemple quan havies d’amamantar,
que és veritat que els divendres us donaven llet perquè tinguéssiu llet
dissabte i diumenge?
R: No, a mi no. Hi han hagut altres èpoques davant meu però encara eren
pitjor. Més cap enllà de la guerra perquè jo vaig entrar és clar, llavors tenia
tretze anys, pues no et creguis, estaven a la postguerra eh. Perquè jo quan va
acabar la guerra en tenia deu, d’anys. Doncs tres anys més era la postguerra
perquè em vaig casar amb vint-i-tres i encara hi havia la cartilla del
racionament, eh. Aquell any per Nadal, jo casada, encara teníem una cartilla de
racionament que et donaven cosetes que et diré com cafè, sucre, que no es
podia comprar perquè... doncs era postguerra. Però jo llet no me’n recordo que
me’n donessin. Si es que no em falla la memòria... Que jo recordi... jo diria que
no.
P: Vale, vale. Llavors no li havies de preparar cap tipus de menjar per
l’escola?
R: No.
P: Ara que per exemple es fa l’entrepà...
R: No, no, això no. El que havies de portar era la bossa si portaves per canviar.
Però més aviat el que era més per canviar era per exemple mentre estaven allà
si s’embrutaven els canviaven de lo seu. I a l’hora de marxar per posar-los nets,
els posaven les teves braguetes i la teva muda que duies. O sigui que allà no
quedava roba teva. Tu els portaves i te’ls tornaven nets, llavors els hi posaven
la muda i te’ls canviaven. Te’ls donaven nets.
P: I havien de portar uniforme, els nens?
R: Portaven batetes, aquestes batetes.
P. Però eren d’allà no?
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R: Sí, sí. Les bates ja te les donaven. I per Nadal, no sé si era per Nadal o per
reis, et donaven... és clar per Nadal et donaven els torrons, sí, em sembla que
era el dia de Nadal. I per reis et donaven les joguines i els torrons. I no sé quin
dia d’aquests dos et donaven un paquet amb tot de roba: batetes i cosetes
d’aquestes. Et donaven robeta.
P: I com era l’ uniforme? Bueno la bata?
R: Un quadret. Em penso que les nenes les duien en rosa els quadrets i els
nens en blau.
P: I bueno, anaven d’excursió?
R: No, fora de la Cuna, no.
P: I quines festes feien?
R: Les normals. Feien festes d’allà de tancar, vols dir? Quan tancaven la
fàbrica.
P: No... les de Nadal... no?
R: Això les festes normals, sí.
P: Però vull dir que es celebraven allà, no? Que els hi donaven regals i
coses...
R: Això. Els regals eren per Pasqua, per la mona, els reis i Nadal. Nadal
donaven els torrons i el paquet de roba, una bateta i això que tu tenies per
estar per casa. Per reis els juguets i una barra de torró i també venien els reis.
Era molt bonic. I llavors per la mona, una mona.
P: Vale. I segueixes mantenint el contacte amb persones gent que vas
trobar-hi allà?
R: Sí, amigues i tant!
P: Mares?
R: que havíem anat juntes, havíem treballat .... sí, sí.
P: Vale. I us feien algun tipus de reunions informatives com ara que diem
reunions de pares?
R: No.
P: O sigui, no teníeu cap contacte o...
R: No.
P: Però per exemple si que us deien ‘ai doncs avui s’ha trobat malament’
o...
R: Sí, sí. El meu una vegada es va trobar que es va ennuegar menjant perquè
no era de gaire menjar i és veu que es va ennuegar i Mare de Déu se’m va
telefonar de seguida. I bueno el va veure el metge, perquè tenien un metge eh.
Em sembla que era el doctor Grau. I tenien el metge de capçalera, diguéssim.
Per qualsevol tonteria que tenien el trucaven i hi anava.
P: O tens alguna anècdota divertida d’explicar?
R: No, d’allà no. Era normal, no m’ha passat cap cosa...
P: I algun record especial que sempre recordaràs o...?
R: Tinc en general molt bon record. No tinc... ni de la fàbrica no tinc cap mal
record.
P: I ja per acabar...
R: No sé si és perquè ens conformàvem més o és que...
P: Homes és que era un molt bon servei.
R: Sí, molt. Un molt bon servei. I hi havia gent entrava a vegades només volia
entrar per poder agafar això quan estaven embarassades, saps què vull dir?
Bueno jo quan vaig entrar, jo perquè ja hi tenia família que hi treballava, tenia
sort que els meus pares ja hi havien treballat, Ca l’Umbert era, semblava la
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casa gran. I llavors va haver-hi molta gent que va plegar per anar-se’n a d’altres
fàbriques que guanyaven una mica més. Però jo vaig marxar mai. Sempre vaig
treballar aquí.
P: I ja per acabar, quina valoració final faria d’aquest servei que li va oferir
la fàbrica Roca Umbert?
R: Jo li posaria un deu. Llàstima que no durés més per...i que no durés la
fàbrica! Jo ho trobo una pena de que quedés tancat tot això.
[...]
P: Bueno ara pararé i veig que ha portat fotos, no?
R: Sí. Són les mateixes d’aquí, eh.

4.3. Rosa Piqué
P: Preguntes (Núria)
R: Respostes (Rosa Piqué)
P: Avui dia 24 d’octubre de 2006 entrevistem a la Rosa Piqué, antiga
alumna de Casa Cuna al CTUG. Vale, que has portat fotografies?
R: Bueno sí però aquí era quan hi anava jo encara. Aquesta sóc jo...
P: Vale.
R: Aquí hi és el meu germà. I després n’hi ha una que hi som ell i jo.
P: Allà n’hi ha una eh aquí dins del sobre encara.
R: Aquella altra sí, però és molt vella aquella. Veus aquí... ara només me’n
recordo de nosaltres dos. Aquesta sóc jo i aquest és el meu germà. I és clar...
Ah! I aquí hi havia les monges. I aquestes no. Aquestes són de les meves filles.
Aquí hi anava la petita l’últim dia quan van plegar. Aquí.
P: Vale. Mira jo tinc aquesta, que la vaig trobar, aquesta que surti la
palmera...
R: Veus aquesta per això no te la poso perquè es veu borrosa. I no es veu... oi?
No val la pena.
P: Vale. Això la vaig trobar i era el pati interior, no això?
R. Sí.
P: I perquè on estava situada la Casa Cuna?
R: Però aquesta és feta d’ara?
P: No, no. Aquest és de l’època, eh.
R: De l’època...
P: Són de l’arxiu històric. Perquè és clar te’m recordes per quan hi a
portaves les teves filles, no?
R: No, i del pati i això si te’n recordes de quan... perquè et quedava una noció
del que era... Però veus ara la palmera jo me’n recordo veus dels arbres
aquests. [...] Però veus per exemple recordo que dels arbres aquests sí. De la
palmera... sí del mig, del mig. Sí, sí. Aquest aquí no es veu, aquí hi havia els
seus gronxadors... [...] I aquí era el pati. I aquí sembla com si estigués asfaltat
això. Tot era grava, veus.
P: Gravilla...
R: Era gravilla. Sí. I hi havia sorra eh. Era sorra. I aquí ta,bé hi havia uns
altres... com uns cavallitos que hi anaven els... com t’ho diria jo... els pals d’un
cavall, d’un burro... bueno. Saps? Allò que feia que anava girant. I aquí hi havia
tots els gronxadors. Aquí hi ha una foto que em penso que es veu.
P: Aquí, mira.
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R: Ah! Veus.
P: Vale. Jo aquestes fotos les puc agafar? Vull dir si les poguéssim
escanejar...
R: Sí, sí. I veus això és tot... jo recordo com si fos tot això d’aquí darrera. Mira,
veus?
P: Sí.
R: Que feia de xiprers tot això. Veus els troncs dels arbres? Això sí que me’n
recordo.
P: Vale. Perquè... o sigui, on estava situada la Casa Cuna?
R: On hi ha uns pisos... saps on és Can Garrolera?
P: Sí.
R: Doncs on hi ha els pisos aquells, eh? Sí. Tot el que són aquells pisos.
P: Vale.
R: I que donava pel carrer del costat.
P: Sí, el carreró aquell, no?
R: Sí.
P: Vale. I podries fer una descripció del lloc? Com era...
R: Com era? Al baix pues feia l’entrada que era molt gran. Jo del que me’n
recordo potser més és el que et queda més present, és l’olor que feia i el ‘nyic’
de les portes. Vull dir... que feia aquella olor que deies de net quan entraves. I a
l’entrada pues hi havia una entrada molt gran. I després a mà dreta ja feia
l’escala que es pujava a dalt, que a dalt hi havia els petits, que eren els de
mesos, de sis setmanes que s’hi anava, fins que tenien un any, quinze o
setze... depèn també com anava la criatura. Saps? Ja quan començaven a
caminar, pues goita ja camina bastant bé, ja poden anar a baix amb els grans,
després anaven a baix. Però fins que no caminaven bastant segurs no els
deixaven anar... no els deixaven anar a baix. I a baix cadascú tenia el seu llit de
baranes, i hi havia les cadiretes amb... la gibrelleta que es deia. Estava bé.
P: I quins horaris tenia la Casa Cuna?
R: Això depèn dels horaris que tu treballaves. Nosaltres... jo hi anava a les vuit
del de matí. Bueno i les meves filles també. A les vuit del de matí fins a les set
de la tarda, Quan okegava jo a les set doncs ja era un quart de vuit per anar
cap allà, vull dir... les anava a buscar. És que aquí esmorzaven, dinaven i
berenaven.
P: Ja però o sigui, jo t’entrevisto a tu com alumna.
R: Jo feia el revés, és clar, jo h i anava a les vuit del matí fins a les set de la
tarda.
P: Vale, vale.
R: Lo que jo potser les set... no a mi em venien a buscar a les sis.
P: Bueno però...
R: Sí. Jo hi anava a les vuit del de matí fins a les sis.
P: Vale. I ja sé que eres molt petita però vivíeu molt lluny de la Casa
Cuna?
R: Sí, sí. Nosaltres sí.
P: I anàveu caminant?
R: Amb bicicleta.
P: Tu també o...
R: No, bueno jo quan era petita de mesos em portaven amb el cotxet. Després
quan era més gran a la bicicleta amb una cadireta davant.
P: I us anàveu... o sigui fèieu alguna parada abans d’arribar-hi o...

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Pàgina 53

La Casa Cuna de la fàbrica Roca Umbert

Núria Lancharro

R: No.
P: Vale.
R: No teníem cotxe en aquell temps!
P: I això que em va dit que el seu pare treballava, que com és que sent el
pare qui treballava a Roca Umbert podies anar-hi.
R: Bueno perquè la meva mare treballava... com t’ho explico jo. Era a la casa
de pagès que tenien aquí a la fàbrica. Tenien aquí on ara en diuen Can Cors
era una casa de pagès i els seus pares estaven com a masovers. La meva
mare treballava, havia treballat a la filatura, però quan va anar a viure allà,
després l’amo li va dir: ‘goita en canvi de treballar a la filatura pues tu estàs
aquí’ i feien... tenien les verdures, i conills, pollastres, i després tenien gallines,
criaven els ous. I després això també ho portaven a la Cuna. Ella era com una
treballadora de l’empresa. No treballava aquí a dins de la fàbrica però
treballava allà.
P: Vale.
R: Per això jo després hi anava. Perquè aquells anys només hi anaven els que
treballaven les mares.
P: Clar és que era això. No i després també, eh.
R: Eh?
P: O sigui, sempre ha sigut així, no?
R: No. Els últims anys, no. Els últims anys tant si treballaven els homes.
Després la llei va començar a canviar les coses. Després els últims anys ja era
si treballava l’home, que tant hi podia anar els de l’home com els de la dona.
P: Ah! Vale, vale. I per exemple, bueno aquesta foto podem veure, bueno
en tinc varies eh. Les monges amb els nens al pati. Segurament era un dia
a l’hora del pati, no?
R: I aquí era el puesto on dinàvem.
P: El menjador.
R: El menjador, això és el menjador.
P: I a què jugàveu al pati?
R: Al pati pues teníem... bueno fèiem xivarri, després a córrer, després amb els
gronxadors, ens entreteníem molt amb les pedretes, això sí! Saps allò que et
queda, que et queda molt present. És clar és una edat que quan jugues... mira
aquí potser hi ha... veus que et deia jo, els cavall i aquest tipo de... i aquestes
coses així. És que és clar jo tenia cinc anys. Tampoc no te’n recordes
precisament de moltes coses. És que és diferent d’ara de les meves filles que
dius potser és més recent. Vull dir que no te’n recordes... Les taules sí, això és
el mateix d’ara i de les monges, sí. La cuinera no que no era una monja, eh. La
cuinera era una senyora que era soltera, em penso.
P: I què us ensenyaven? O només es dedicaven a distreure-us?
R: No, es dedicaven a distreure’ns.
P: No us ensenyaven a llegir, a escriure o...
R: No. A pintar, a fer quatre gargots i prou, eh. A fer quatre gargots sí.
P: Vale. I cantàveu alguna cançó?
R: Sí, això sí.
P: Entre vosaltres o per algun fet...
R: Sí això sí. A cantar i ara no me’n recordo bé però...
P: No? No t’atreviries?
R: [...] No, no. Havent-hi el meu home... no, no. Sí que t’haig de dir una cosa,
que de lo que jo me’n recordo de quan jo anava amb les monges amb ara que
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hi havia anat les meves filles amb les senyoretes, que em penso que abans ens
feia més respecte. Era una altra cosa, vull dir... potser les monges quan erets
petit només veure-les vestides de monges vull dir potser et fa una altre
respecte...
P: És clar, és que el que t’anava a preguntar ara que si fèieu algun tipus
de...
R: Vull dir, jo veia ara que per exemple quan hi anaven les meves filles, que
amb les senyoretes i tenien un altre tracte. Vull dir... era molt diferent. Això sí.
Potser una monja et fa més respecte.
P: Sí. I fèieu algun tipus d’acte religiós mentre éreu a escola?
R: Jo d’això no me’n recordo. Pots comptar que el ‘Pare Nostre’ i aquestes
coses ens ho devien... però no me’n recordo. Cantar cançons si que me’n
recordo. Ens explicaven contes i aquestes coses si. Això és normal per
entretenir-nos.
P: Segurament.
R: Eh?
P: Segurament que algo religiós fèieu.
R: Segur, segur. Perquè ara et diria una mentida perquè tampoc no...
P: Bueno i en aquesta foto veiem el menjador, que, més o menys què
menjàveu? Us agradava e que us feien?
R: Sí, verdura, caldo... sí, macarrons... no ens ho canviaven.
P: Us obligaven a menjar-vos-ho tot i això?
R: Jo lo que si que me’n recordo que a mi em costava molt de menjar que si
que em van estar molt a sobre em deien fins que no t’ho acabis no et mouràs.
Vull dir que les quatre que érem que no menjàvem gaire, ens estaven molt a
sobre. Després venia una monja ara cullerada té, ara cullerada... lo típic. D’això
sí que te’n recordes perquè són de les coses que et va quedar bastant clavat
perquè jo era una d’elles. Em costava, saps? I després també lo que d’allò que
em feia gràcia que en els lavabos que quan tu els veus de petits jo els veia
grossos iguals i ara quan hi vaig portar les meves els veus perquè era el
mateix, estava tot igual, pues és clar, els lavabos estan fets pels nens petits, i
en canvi jo quan els vaig veure que vaig portar les meves filles carai si tu no els
veies així, els veies grossos, els veies normals, saps? Això si que... I les
cadires sí, les cadires són les mateixes.
P: Quins àpats fèieu allà a Casa Cuna?
R; Al de matí quan són molt petits els hi donaven llet o... els que anaven a les
vuit del matí em penso que els ho donaven un got de llet o algo al de matí.
Prenien algo. Després el dinar, que era normal, vull dir donaven macarrons, hi
havia caldo, ja ho notaves perquè quan... ara quan portava les meves quan
entrava ja senties l’olor de caldo i així. I això sí, caldo i de la pilota també te’n
recordes. D’aquestes coses... Llavors els macarrons si que et queden perquè
quan ets petita que et queda més... més en concret, saps?
P: Llavors berenar també, no?
R: Sí, sí. Pa amb membrillo, o pernil dolç, coses així. Això del membrillo pels
racons és del que me’n recordo més. Sí, perquè abans potser el membrillo és
el que es feia servir més. Vull dir ens donaven pa amb això, amb pernil
dolç...Aquestes coses així.
P: I havíeu de portar uniforme?
R: Es portava la bata però era de la mateixa... no l’havíem de portar nosaltres.
P: Us la deixaven allà, no?
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R: Sí.
P: I com era?
R: De ratlles o quadrets. Perquè em penso que les nenes les portaven blaves o
les nenes les portaven roses o vermelles i els nens les portaven blaves o les
portaven al revés. Portàvem el color diferent, això sí.
P: I anàveu d’excursió?
R: No, no. No, no havíem fet mai cap excursió, no. El pati el teníem gran per
jugar i prou però no... d’excursió abans aquell temps no... Ni les nostres, no hi
havia anat mai eh em penso d’excursió.
P: I fèieu moltes festes, no?
R: Sí, això í.
P: Em podries descriure alguna? Perquè per exemple aquí jo tinc una
foto...
R: La mona. Aquí i a casa en tinc alguna...
P: Aquesta, jo l’he tret d’Internet, que està a la web aquesta.
R: Sí que la tinc a casa per donar-te els noms. Aquesta te la vaig portar jo. Sí.
P: Potser...
R: A veure...sí, sí. No, no , aquesta no és meva. És molt semblant.
P: Bueno doncs...
R: Sí això és reis, això és el dia de reis. Després hi havia el dia de la mona.
Saps què estava rumiant el dia que els hi donaven els jerseiets això també era
pels reis.
P: Sí. M’ho van dir que era per reis.
R: Sí. Eh que si? A més a més de la joguina, perquè al meu temps s’havia
canviat molt i és clar donaven unes nines més... però que jo me’n recordi... i a
casa tenia alguna foto, però que no sé on paren, que als nens els hi donaven
un cavall d’aquells de cartró, d’aquells que feien balancí. I a les nenes una nina.
Aquell tipus de ‘pepes’ que dèiem abans, pues un tipus d’aquelles nines.
P: I llavors un jersei a part?
R: Sí. El jersei. El que això no me’n recordo ben bé, suposo que deuria ser per
reis també.
P: I ara per ara segueixes mantenint el contacte amb gent que vas
conèixer allà ja sigui algun professor, alguna mare, o algun company...
R: De els monges la única ara que està aquí a les monges és la hermana...
P: Matilde?
R: La hermana Matilde. És la única que l’havia anat a veure alguna vegada així.
I de noies sí, hi ha la Contxita Martí que ens coneixem del que ens recordem
d’aquí a la Cuna i així. Hi ha alguna noia que sí.
P: Bueno.
R: Ah la cuinera, però és clar la cuinera ja és de quan hi anaven les meves
filles. La cuinera nostra no perquè la cuinera que jo ja me’n recordo d’aquella
cuinera. La cuinera que teníem nosaltres ja es va morir fa molts anys.
P: I segueixes veient algun amic de la infància? O ja no te’n recordes o
potser...
R: Alguns sí perquè em anat mantenint contacte i perquè els pares treballaven
aquí a la fàbrica i després ha coincidit que nosaltres també hem treballat. I
després és clar, ens hem anat veient. Però perquè te’n recordis ben bé
exactament de la... si que hi ha alguna noia que dius: ‘òndia! Te’n recordes
d’això?’ o d’alguna anècdota d’alguna cosa però...ben bé... és clar fa molts
anys.
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P: Ja, és que és això. Tens alguna anècdota divertida?
R: Jo el que tinc més d’anècdota aquesta que em renyien amb el menjar, això
sí. Em va quedar molt clavat! Em costava molt.
P: És clar... jo també era d’aquestes!
R: I quan em feien anar a dormir al migdia, perquè ben dinat després ens feien
anar a dormir... i a vegades ja quan comences a... encara me’n recordo quan
eren aquelles lliteres que s’estiraven. No, però ens portàvem bé.
P: I algun record especial que sempre recordaràs?
R: Ui...
P: Això dels reis, no potser?
R: Les festes dels reis és lo que més t’entra perquè és clar a aquella edat quan
ets petit és quan t’impressiona, perquè a més a més ho representaven molt bé,
ens venien del pati, sortien i deien: ‘ja venen els reis, ja venen els reis’. És clar
sortien d’allà darrera dels arbres. I ja els feien pujar que venien. Posaven la
música. I no feien... és clar quan ets petit hi veus més... tot ho veus com més
gran, saps? No, és una cosa que estava molt bé- I després el que si que
després me’n recordo que deien les mares, això me’n recordo perquè jo no
me’n recordo molt, que després el dissabte, el divendres et donaven, els hi
donaven a les mares la llet pel dissabte i pel diumenge.
P: Quan eren petits?
R: Sí. Saps? Però ja els hi feien portar la lechera... no ho sé com anava però si
que deien mira poques cases ho farien. Saps què vull dir? Però els hi donaven
la llet per dissabte i pel diumenge. Perquè així aquella criatura almenys saps
que tenia la llet segura, saps? Això si que me’n recordo que ho deien.
P: I ja per acabar, quina valoració faries final del fet d’haver anat a Casa Cuna?
R: Home jo posaria un nou o un deu perquè val molt la pena perquè vull dir
molt jovent d’ara pagaria per tenir-ho. A més a més que hi havia molta netedat,
vull dir...
P: I que llavors ja estaves ja més preparada no per anar a l’escola?
R: Ah! Entesos sí. Perquè a més havia tingut tota la vida el contacte amb la
canalla.
P: Ja des de petita i tot...
R: És clar! Hi anàvem a les sis setmanes. Vull dir... no és allò com que els
portes a la guarderia que ja tenen tres anys o que els porten a col·legi als
quatre. Abans es començava als cinc anys. I també canvia que després als cinc
anys es portaven a col·legi o perquè la majoria que anaven al col·legi als cinc
anys, jo que quan vaig anar a col·legi, a Ca la senyoreta Brau, pues la majoria
havien estat fins als cinc anys amb la iaia o la mama. I després canvia molt
aquella criatura que no s’ha mogut tota la vida en contacte amb els pares o els
avis amb una criatura que ja havia estat...
P: I a més a més que els pares també que era un servei totalment gratuït.
R: Sí.
P: Que anava justament amb els mateixos horaris que la fàbrica...
R: No i que també tenir-nos aquí i menjar bé. Això sí eh. Vull dir... Doncs sí els
caldos i això... feien ben bé el menjar adequat amb la canalla vull dir... a més a
més passava el metge cada setmana.
P: Sí perquè també he vist que us vacunaven oi?
R: Sí, sí, sí.
P: Te’n recordes d’haver-te vacunat?
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R: Jo sí que me’n recordo. Bueno jo no perquè en el meu cas jo tinc una tieta
que era infermera que ha tractat a molta gent i ja me les posava sempre ella.
Però vull dir és que després ja t’obligaven si tu volies entrar a la Casa Cuna, a
la guarderia, que no estiguessis vacunat. Això sempre eh. Tant abans com ara.
T’exigeixen portar la cartilla amb les vacunes.
P: Doncs bueno, ja estaríem.

4.4. Isabel Garcia
P: Preguntes (Núria)
R: Respostes (Isabel)
P: Avui dia set de novembre de 2006 entrevistem a la Isabel Garcia que va
ser una mestre de Casa Cuna. Bueno després al final et faré unes
preguntes que em demanen per la web però bueno. Per exemple,
començarem per aquesta fotografia que he trobat que és de... espera.
R: Vale.
P: Que, on estava situada la Casa Cuna?
R: La Casa Cuna estava així, aquí. Al carrer Josep Umbert. Espera’t, suposo
que és això. Aquí era la sortida i aquí hi havia les finestres i això bueno això era
una altra casa. Al carrer Josep Umbert. Aquest carrer es deia Orient.
P: Vale.
R: Ai, t’ho he mullat tot.
P: No tranquil·la. I podries fer una descripció del lloc?
R: Del lloc?
P: Com era?
R: Pues era un edifici molt gran, amb el sostre molt gran.
[...]
R: A veure un edifici molt gran, amb les habitacions molt grans, hi havia una
sala de jocs també gran, una cuina gran, hi havia un sotano on s’eixugava la
roba a l’ hivern i es planxava. I el pati pues era molt gran, molt solejat, i hi havia
una habitació amb el safareig.
P: Vale.
R: Una cuina molt gran, tocava el sol tot el dia. Doncs això era la Casa Cuna.
Un edifici preparat per nens molt maco i gran.
P: I quins horaris feia la Casa Cuna?
R: Els primers nens venien a les set i mitja i els últims nens s’anaven a les set
de la tarda.
P: Vale però anava més o menys acord amb els horaris dels treballadors
no?
R: De les mares. Els que venien a les set i mitja- vuit eren els que entraven a
les vuit del matí. I després hi havia una altra tanda que venia abans de les nou i
una altra que venia després de les nou que eren les que plegaven a les nou del
matí. I a les deu del matí es tancava la porta.
P: Vale és que això ja m’ho havien dit que a vegades si havies arribat tard
et tancaven la porta, no?
R: Sí. A veure tocava tres o quatre vegades i obríem no? Però ja per norma
dèiem a les deu es tanca la porta. Perquè bueno és clar també teníem que tenir
un horari, perquè els hi donàvem un got de llet, i després dinaven d’hora, i
llavors teníem que tenir també una disciplina.
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P: Vale. I vivies molt lluny de Casa Cuna?
R: Bueno, un quart d’hora deu minuts.
P: Anaves caminant?
R: Sí, anava caminant.
P: I et paraves per exemple a alguna botiga o alguna cosa?
R: Bueno teníem un horari bastant dolent perquè canviàvem... o sigui hi havia
setmanes que sortia a les dotze i mitja i a les dues i mitja tornava a ser a la
Cuna. Llavors era una qüestió molt d’anar ràpid.
[...]
P: No paraves a cap botiga no diguéssim?
R: No gaires. Després... a veure què vols que t’expliqui més? Que els nens
venien amb sis setmanes...
P: No espera, espera això ja...
R: Ah! Vale, vale.
P: Qui podria accedir al servei aquest?
R: Tots els...a veure primer tots els fills de les treballadores, tenien que ser
treballadores, i després amb el temps també es va admetre els fills dels
treballadors. Però primer només era les dones. I després van dir bueno ara
també els dels homes també.
P: I era un servei gratuït o...?
R: Sí. Tot gratuït. Allà quan entraven al matí ja els hi trèiem la robeta, els hi
posàvem la roba d’allà, i quan marxaven li donàvem el nen amb la bosseta de
la roba del carrer i les mares teníem una sala a fora, ells tocaven un timbre,
nosaltres els hi trèiem el nen i li agafàvem el nen. Els pares normalment no
entraven mai a dintre. Els canviàvem, deixaven la bateta penjada a la cadira i
fins l’endemà. I tot era gratuït. I el menjar, les vacunes...
P: Que entraven amb sis setmanes i sortien amb cinc anys?
R: Amb cinc anys, sí. I després va durar un temps que hi havia menys nens i va
durar un parell d’anys que van sortir en canvi dels cinc als sis.
P: Vale. Això no ho sabia, veus! Vale, llavors, aquestes fotos, podem
observar algunes monges, però és clar, és el període de les monges. Però
per exemple aquí veiem el menjador, que m’han dit que era igual, no?
Després?
R: Sí. Nosaltres l’únic que vam fer és canviar les taules d’una altra manera però
era igual. Això era el pati, era la punta del pati. I aquí al mig hi havia la palmera.
Hi havia aquestes joguines que eren unes joguines que les havien fet els
treballadors de Roca Umbert.
[...]
P: I a quins jocs els fèieu jugar? Per exemple a l’hora del pati. O els
deixàveu més per lliure?
R: A l’hora del pati fèiem... ballàvem a fer el tren, a fer sardanes, a fer
gimnàstica, a amagar-nos, i també els deixàvem jugar sols, amb els carros,
amb els cavalls, amb el gronxador que hi havia, que aquí hi havia un
gronxador...
P: Perquè els ensenyàveu algo o només era per entretenir?
R: Sí. Quan els nens ja tenien quatre anyets els ensenyàvem una mica a llegir i
a fer una miqueta de lletra.
P: Vale. I els fèieu cantar alguna cançó?
R: Sí, cantàvem moltes cançons.
P: Te’n recordes d’alguna?
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R: Bueno l’escarabat boom-boom, les tres oques, les nenes maques al de matí,
bueno les sabia totes.
P: I fèieu algun acte religiós mentre éreu a escola?
R: No.
P: No resàveu ni res, no?
R: No. Teníem Mare de Déu perquè encara n’hi havia de les monges, però no
me’n recordo. Ni bé ni malament. Eren molt petits. Eren petits.
P: I hi havia per exemple... bueno la del menjador menjant, que, què
menjaven més o menys?
R: Pues menjaven caldo, dos o tres dies a la setmana. [...] Després croquetes,
fetes allà a la Cuna, allà es feia tot el menjar. Croquetes, mandonguilles,
macarrons, després de postres hi havia meló, hi havia poma, de lo que me’n
recordo molt és dels macarrons perquè als nens els hi encantaven els
macarrons de la Cuna. I per berenar lo més que no els hi agradava gens era el
membrillo, que hi havia membrillo. I quan acabàvem de berenar tenies que anar
a baix perquè a veure qui l’havia llençat. Tenies que anar vigilant.
P: I quins àpats feien a Casa Cuna? Em sembla que els hi donàveu un got
de llet quan arribaven al matí...
R: Sí, al matí a les deu, per això et dic que al matí a les deu els hi tancàvem la
porta. A les deu els donàvem un got de llet, amb colacao.
P: Ja n’hi havia, no?
R: Sí.
[...]
P: Vale, i... bueno, el tipus de dieta, això, no? Que feien...
R: A veure. Al de matí hi havia el got de llet, cada de matí. Hi havia el dinar. I
quan es llevaven el berenar. Els llevàvem a les quatre, dos quarts de quatre
ben bé.
[...]
P: Havien de portar uniforme els nens?
R: No, la bata.
P: Com era?
R: Era de quadrets.
P: Però els hi donàveu vosaltres, no? O sigui, ells no se l’enduien a casa
per res, no?
R: No, no. La bata era de Roca Umbert i allà es rentava, es planxava i es
deixava allà. Les mares portaven una bosseta, una bossa que allà hi posava
pues lo que venia del carrer, si plovia pues el paraigua, o la roba que li treien, si
era l’estiu li treia tota la roba i es quedaven amb la bateta.
P: I ara, en quan al sou, era a preu fet o com era?
R: Per nosaltres?
P: Sí.
R: No, era al mes un tant. A preu fet no.
P: Vale. I eren constants, o sigui, el dia que et deien que havíeu de cobrar,
cobràveu aquell dia?
R: Sí. Bueno portava el director que es deia senyor Pere Arnau i normalment
pues venia a primer de mes amb les mans a la butxaca, feia unes quantes
voltes per allà i deia ‘miri ja porto els diners’. I ens els portava ell amb un sobre.
P: I necessitàveu alguna mena de títol per treballar-hi?
R: Bueno, puericultura.
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P: Vale. Perquè em vas dir que havies treballat anteriorment al jardí
d’infància.
R: Al jardí d’infància, al maternal.
P: I anàveu d’excursió?
R: No.
P: Però fèieu això de les colònies, no?
R: Bueno sí, però això eren nens que ja havien sortit de la Cuna. Vale, els nens
que havien... em sembla que eren dels cinc als set, més o menys eh, no me’n
recordo exacte. Eren nens que ja no venien a la guarderia. Que ja havien
plegat.
P: I quines festes fèieu?
R: Bueno celebràvem molt la mona, i celebràvem molt els reis.
P: Un gran festori no allà?
R: Sí bueno. Després venien tots els pares, i venia el director, i es feia una
festa molt gran.
P: I segueixes mantenint el contacte amb gent que vas conèixer allà? Amb
alguns alumnes, o potser algunes mares...
R: Sí, més d’una. I quan veig algú pel carrer que no el conec em sap greu.
P: I segueixes veient a persones relacionades amb Casa Cuna?
R: que si..?
P: Que si segueixes veient persones relacionades amb Casa Cuna.
R: Sí.
P: Vale. I tens alguna anècdota divertida?
R: Ui en tinc moltes. En tinc tantes que escriuríem un llibre. Que vaig treballar
molts anys i van ser anècdotes quasi bé totes bones, molt bones. Anècdotes?
P: O algun record en especial...?
R: No ho sé. El record més bo és que els nens m’estimaven molt, jo també a
ells.
P: Que hi havia molt bona relació? D’efecte?
R: Home, imagina’t que et donen un nen amb sis setmanes de les set i mitja del
de matí fins a la tarda i que el veus cada dia, que li dones el biberó, i que li
treus el pipí, pues te l’estimes com si fos teu. Això, era així eh. Jo no crec que
hi hagi cap guarderia com aquella. A més era molt gran, molt espaiosa. A veure
no estava dins de la nostra feina banyar-los, però els banyàvem. Els hi fèiem
moltes més coses que ens deien pues així, així i així. Nosaltres fèiem moltes
més coses. Per exemple, vaig aconseguir que em compressin una piscina de
lona, em va costar molt aconseguir la piscina perquè donava molta feina, però
quan feia calor, pues els llevàvem més d’hora i els teníem una hora a la piscina
al pati. Pues difrutaven! Però és clar, teníem que despullar, tornar a vestir,
pentinar...
P: I vigilar que no s’ofeguessin ni res!
R: Home! Sobretot. Era una piscina de lona petita però és clar! No ens va
passar mai res, a veure a part d’una anècdota que et vaig a explicar, però que
no va ser culpa nostra. La única anècdota, una vegada un nen ens va sortir al
portal i el vam buscar i... però no va passar res. Però jo no me’n recordo de res.
Bueno una nena es va tallar la llengua una vegada amb un cavallito, que es
deia Isabelita.
P: I ja per acabar, quina valoració final faria del fet d’haver treballat a Casa
Cuna i d’aquest servei que oferia la fàbrica?
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R: Bueno que el servei era boníssim, que era bueno, que no crec que torni a
passar perquè era a tope de bé, el director estava molt pendent de que tot anés
bé, que estigués net, que estigués polit, i que els nens mengessin bé, venia un
doctor cada quinze dies...
P: A vacunar, oi?
R: També posàvem la vacuna, sí.
P: És que també ho he llegit i he vist documents...
R: Sí, sí. La vacuna es posava la de la verola, que ara ja no es posa, per sort,
no es posa perquè ja no hi ha verola. I bueno ja està. Li dèiem mira aquest nen
està molt primet i tal i qual, pues mira li podria donar més això, dieu- li a la mare
allò...
P: Perquè després vosaltres oi que teníeu un llibre on apuntàveu...
passàveu llista oi?
R: Sí.
P: L’he vist també.
R: L’has vist?
P: Està a l’arxiu comarcal.
R: Ostres!
P: I ficava a lo millor ‘està encostipat’ o ‘no ha vingut avui’.
R: No me’n recordo gaire eh d’això.
P: Dels anys ja dels últims, del setanta vuit o així.
R: No me’n recordo gaire. Sí, hi havia un llibre però que no me’n recordo gaire.
Allà on dormien els nens quan entraves a la Cuna pues ja hi havia una
habitació gran i hi havia unes hamaques molt maques i allà dormien. Tenien
tots una manteta amb un armari i una manteta, pues quan acabàvem de dinar,
feien el pipí, es rentaven la cara i se n’anaven a dormir. I cada nen agafava una
manta i el tapàvem. Després ens estàvem una a dintre i és clar sempre tenies
que fer ‘tu Jordi calla!’ o aquest té tos: li vaig a donar una cullerada de xarop. I
quan s’adormien pues sorties poquet a poquet i ens assentàvem al passillo i
després xerràvem una miqueta amb la companya. Al migdia n’hi havia dues
sempre. Però és clar, no podies badar molt perquè... [...] i què vols que
t’expliqui més, a veure...
P: No ho sé, alguna cosa...
R: Les mares també ens apreciaven bastant perquè és clar els hi cuidàvem els
seus nens tot el dia fàbrica. Quan vam entrar totes érem molt jovenetes i tenien
por perquè és clar a darrera de les monges et penses que les monges ho han
de fer més bé, no?
P: I més en aquella època...
R: Clar! També aquella època...i vam entrar nosaltres que érem jovenetes i
portàvem ganes d’innovar-ho tot. I primer teníem por però després estaven
encantades amb nosaltres.
P: O sigui, molt bé no aquest servei?
R: Després vam posar-hi tot el cor de bueno d’anar bé...
P: Bueno, doncs ja està.
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4.5. Rosa Gros
P: Preguntes (Núria)
R: Respostes (Rosa)
P: Bueno…
R: ‘Bueno estaba y se murió’
P: Diga’m?
R: ‘Bueno estaba y se murió’
(ja-ja-ja)
P: Avui som dia 11 d’octubre de 2006 i entrevistem a Rosa Gros, una
antiga treballadora de Roca Umbert, a les oficines de la fàbrica de les
Arts.
Bueno, m’agradaria començar per aquesta fotografia, que vaig trobar, que
és del pati, no?
R: Sí del pati. Això era pati de la Cuna.
P: I on estava situada?
R: La Cuna?
P: Sí.
R: Al carrer Josep Umbert. Ara no em preguntis el número perquè no el sabria.
Tinc mala memòria. Carrer Josep Umbert, al costat de... Can Garrolera. Tu
saps on era Can Garrolera? A veure, el carrer és així [ai mira goita t’he tacat de
suor]. El carrer és així, doncs fa com una.. Estava pintada a la paret del costat
com si fos una escala, ara quan ho van tirar a terra, que aquí hi ha una botiga
de roba, i llavors això queda com més en dintre i hi ha una olivera posada al
davant.
P: ah! Vale.
R: I llavors feia xamfrà amb aquell carrer estret que hi ha que no sé com es diu.
P: Vale.
R: Això era.
P: Vale. Perquè vostè va portar els seus dos fills allà, no?
R: Sí. Ai nena! [mentre agafa el bolso]
P: Tranquila, fes, fes
R: hi ha trossos que hauràs de treure, perquè jo tinc calor.
[...]
P: Bueno, doncs...
R: i en frente hi havia la fàbrica de filatures, que també... allà era on anàvem a
deixar els cotxets i anàvem a deixar tot això de les criatures.
P: Ah vale.
R: Això estava bé davant d’aquí de la Casa Cuna. Que a dalt, com us vaig dir a
vosaltres, hi havia el cosidor de les noies quan erets soltera.
P: Vale, per aprendre, no?
R: Per aprendre. T’ensenyaven a cosir, a planxar, brodar i fer treballs manuals.
P: I podries fer una descripció del lloc?
R: Què vols dir?
P: Com era... perquè vosaltres no ho vèieu tot no, poder...
R: No, a veure. Era pujar i era un rebedor gran, que aquí deixaven totes les
bosses dels nanos. I després a la teva dreta quedaven les cuines. Si no
m’equivoco eh. A la meva dreta quedaven les cuines que no es veien eh. I
llavors aquí a mà esquerre entraves i hi havia una sala molt gran on hi havia els
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nanos de 2 o 3 anys, els últims, els més grandets. Hi havia unes taules ficades
així que és on menjaven. I podien d’allò... I després se sortia a fora, a fora que
feia una mica de tarrasseta i després baixaves unes escales i hi havia aquest
pati.
P: Ah, no era el pati principal per on s’entrava aquest?
R: No, s’entrava pel carrer Josep Umbert.
P: Vale, aquest diguéssim que era el pati dels nens.
R: Aquest era l’esbarjo on jugaven la canalla. Que hi havia uns... saps allò
rodó?
P: Sí
R: Allò que et fiques a dalt i vas donant voltes. Hi havia gronxadors...
P: Vale. I quins horaris feia la Casa Cuna?
R: Els mateixos que la Roca Umbert. Dels treballadors, de les vuit a les set de
la tarda. Horari continuat. El que passa és que és clar hi havia dies que hi
anaves més tard de les nous tancava.
P: Però vosaltres teníeu una hora per dinar no poder?
R: A veure als nanos els hi donaven de dinar allà eh. A veure, allà entraven els
hi donaven esmorzar, dinar, berenar i llavors els anaves a buscar ben berenats
i cap a casa.
P: I la fàbrica estava aquí?
R: Sí, la fàbrica estava aquí mateix.
P: I havíeu d’anar caminant fins allà...
R: Havies d’anar allà a portar els nanos i tornar cap aquí. Els que els hi havia
de donar de mamar, podien sortir a donar-los de mamar. I els que no doncs
com jo que els deixàvem allà i els anàvem a buscar a les tantes.
P: I a quina hora us llevàveu a casa per anar a treballar i ...
R: Doncs jo m’havia de llevar a les set. Perquè jo entrava a les vuit a treballar.
A les set. El meu home me’ls portava moltes vegades amb cotxe fins allà,
moltes a l’ estiu no però a l’ hivern si. Jo me n’anava corrents fins allà i llavors
tornava a baixar amb els dos eh que es porten vint mesos. No t’ho perdis. Un
amb el cotxet i l’altre estirant! Però a llavors ho podia fer, ara no ho faria.
P: Vivíeu molt lluny de Casa Cuna?
R: Jo vivia aquí mateix al carrer Aragó. D’on he vingut ara mateix, que hi veig la
fàbrica.
P: Ho tenies bé no?
R: Jo ho tenia bé per venir a treballar i després per anar allà no ho tenia lluny.
Llavors a la tarda me’ls anava a buscar la meva mare eh. Perquè jo plegava a
les set, quarts de vuit depèn de la feina que teníem i jo a la tarda ja hi anava la
meva mare. Que ella hi anava a les sis i així ja els tenia ella.
P: I quin itinerari fèieu? O sigui, anàveu a peu? Us paràveu a alguna
botiga?
R: A veure, quan anava a treballar com que sempre anava justa jo no em
parava enlloc. Quan tornava i els anava a buscar a la tarda sí. Llavors tot xino
xano anàvem a comprar... si havíem d’anar a comprar. Al matí ja et dic jo que
no perquè sempre anava tard. Jo no sóc de les persones puntuals. No em
venia d’una hora per plegar, però a l’hora d’entrada...sempre un minut o dos...
P: I en aquesta foto per exemple, que hem trobat, però és clar, això és de
l’època de les monges...
R: Jo en aquí no hi vaig poder anar, perquè és clar només hi podien anar els
fills de les mares.
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P: Això a l’època de les monges.
R: Sí, i jo era el meu pare qui treballava aquí a Ca l’Umbert. No era la meva
mare. Hi ha la Rosa, la Rosa si que va venir aquí. Jo no. Jo aquesta època no.
Jo he agafat la de les senyoretes. Diguéssim. Els meus fills hi anaven. En una
precisament surt una de les mestres i jo, perquè sortíem juntes, érem amigues
quan érem solteres. Saps aquelles del teu grup?
P: La Isabel Garcia?
R: No. L’Enriqueta Masvidal. Amb aquesta érem amigues de col·legi, vam sortir
juntes i va entrar aquí. És amb aquesta, per això dic que jo no...
P: Bueno. Em aquesta foto podem observar algunes monges amb alguns
nens de la Casa Cuna... però és clar, vostè no em pot dir res no d’aquest
període?
R: No. D’aquest període no te’n puc dir res.
P: El menjador si que seguia igual o no?
R: Sí, més o menys era el mateix eh? Sí això sí, això no va canviar gaire.
Aquesta és l’aula que et deia jo, que per aquí venien les cuines. Veus com es
veu el pati aquí a baix?
P: Vale.
R: És on jugaven. Però aquí jo amb les monges ja no vaig tenir-hi tractes.
P: I amb quina edat vas portar als teus fills?
R: A les sis setmanes. Tantes manies que tenen la joventut avui dia que teniu,
(com la meva jove). A les sis setmanes.
P: Els dos?
R: Els dos a les sis setmanes.
P: I allà ja l’acceptaven?
R: Sí. Pensa que et donaven sis setmanes de baixa. Un cop tenies l’alta, cap a
treballar. I ells també cap a la guarderia. Però bé eh. A veure, jo no tinc res que
dir-ne. Inclús per entrar a col·legi va anar molt més bé, perquè el meu nano
quan va entrar a col·legi no va plorar. I mira que va conèixer nanos que anaven
amb ell a la guarderia. Segona que no es va fer estrany en el cole. Nanos que
havien estat amb el papa i la mama ploraven. El meu no. Tant era anar aquí
com... Perquè dels escolapis allà hi havia poca estona, era travessar un trosset
com no travessar-lo. Vull dir que... no vaig tenir mai cap problema.
P: O sigui era una avantatge no?
R: Home era una avantatge molt gran. A veure que a la Casa Cuna va estar-hi
molt bé eh. Jo no te’n diré mal. Jo personalment no.
P: I com et vas assabentar que la fàbrica oferia aquest servei?
R: Home perquè jo el meu pare ja treballava aquí. Jo quan vaig començar a
treballar aquí ja ho sabia que hi havia això.
P: Però igualment que ho sabies havies d’anar a allà amb... o sigui
certificant que eres treballador...
R: Bueno anaves als despatxos d’aquí i ells mateixos ja anaves cap allà. A
veure com que jo ja havia anat al cosidor també pues ja un cop vaig tenir als
nanos vaig venir aquí i els vaig apuntar perquè els portaria a la Cuna. Però n’hi
havia que no els hi portaven. A veure jo els hi vaig portar de seguida. Jo vaig
anar al despatx que hi havia el que se’n cuidava i vaig dir mira apunteu-me que
portaré als nens, i ell em va dir ja els pots portar.
P: I era un servei gratuït?
R: O i tant! No havies de pagar ni un duro.
P: Res.
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R: Els hi feien per la mona, la mona, d’aquestes d’ou. Saps la típica mona,
mona? Per Nadal els hi regalaven un jersei, o una samarreta o un jersei. Algo,
sempre els hi donaven algo.
P: Algo d’aquí la fàbrica?
R: No, no. Roba per la canalla, per la canalla.
P: Ja però com que era una fàbrica tèxtil...
R: Doncs clar, era roba feta. Era un jersei que podia ser un jersei o unes
samarretes o lo que fos. Però normalment els hi regalaven un jersei. Després el
dia dels Reis els portaven algo els reis. A veure no eren uns reis de marca,
però que si un camió, que si un cotxe...
P: Que ja estaven distrets...
R: A veure, estaven bé, per fer-los malbé ells estaven bé. No, no les coses com
siguin. Després, què més els hi feien? Bueno els feien aquestes dues coses
però nena què més vols?
P: Sí, sí.
R: Feien Reis i la mona, què necessites més?
P: I tothom podia portar-hi els seus fills?
R: Les mares. Últimament em sembla que els pares també. Però al principi
només eren les mares. La mare treballadora però el pare no. Perquè podien
tenir la dona a casa i que portés al nen a la guarderia, m’entens? I això era
gratuït. Les mares, assegurat eren les mares.
P: Hi havia un nombre limitat de places?
R: No. No, que jo sàpiga mai es van quedar sense.
P: No però, m’ha semblat sentir algun cop que era coma màxim que
podien portar-hi cinc fills, no?
R: A vale, això no t’ho puc dir-ho. Jo com que només en vaig tenir dos... Però
bueno encara que tinguessis dos fills suposo que com que els altres ja havien
sortit devien.. no això, no ho vaig sentir. Jo no ho sabia eh, aquesta anècdota
no la sabia. Jo personalment, vaja.
P: I què els hi ensenyaven allà?
R: Ai! Pintar una miqueta als més grandets i para de comptar. I jugar, jugar.
P: Era entreteniment no diguéssim?
R: Sí, més que res entreteniment.
P: Vull dir com ara per exemple... però és clar eren molt joves! Però és
clar ara per exemple amb cinc anys algun nombre ja saben...
R: Quan va entrar a col·legi sabia pintar, sabia fer alguna lletra que els hi
ensenyaven, però bueno per hobby eh, perquè pensa que quan tenien quatre
anys plegaven. A l’ entrar a col·legi ja plegaven, a l’edat d’entrar a col·legi ja
plegaven. I n’hi va haver un dels meus que va plegar abans i tot, perquè en va
fer tres pel desembre, entrava a col·legi pel setembre i va plegar abans.
P: Bueno. Era entreteniment diguéssim, no?
R: Sí. Més que res era això.
P: I feien algun tipus d’acte religiós mentre eren a escola?
R: A veure, jo no ho havia vist. Suposo que quan hi eren les monges si. Suposo
que amb les senyoretes ‘passaven’ bastant. Més aviat...
P: El seu fill no els hi va dir res?
R: Mai. No. No mai m’havia dit res [...] Que jo recordi no. Potser els feien resar
l’ Ave María ja et dic. Amb les monges casi et diria que sí. Casi que et diria que
sí.
P: Bueno ja li preguntarem a la Rosa.
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R: Però amb el d’allò no.
P: Bueno, era per curiositat, per saber-ho aviam.
R: No, nosaltres on resàvem era a dalt. En el cosidor si que resàvem.
P: A sí?
R: Oh i tant! Asta quan anàvem d’excursió. Nena per l’autocar i tot. És que era
molt bo eh. D’això si que t’explicaria moltes anècdotes. Doncs del cosidor te
n’explicaria moltes.
P: Si cas un altre dia fem...
R: Del cosidor... de fotos te’n puc donar un fotimer.
P: Si tinc temps i enllesteixo abans això...
R: Allò també és molt bo.
P: I feien algun... a bueno aquí per exemple que hem dit del menjador on
es veuen els nens menjant, i bueno ja m’ho ha dit que entrava dins dels
servei de quedar-se a dinar, no?
R: Sí, sí, sí. Aquí es quedaven a dinar. Els donaven esmorzar, dinar i berenar.
P: I què menjaven? Quin tipus de dieta feien?
R: Normal. Caldo, pollastre...menjars molt forts no, menjars per canalla.
Menjars per canalla, no, estava bé. Jo no en tinc res que dir-ne. A veure, jo no
conec gent que hi hagi tingut gaires problemes.
P: I li havies de preparar alguna mena de menjar als teus fills quan els
portaves a Casa Cuna? Em refereixo per exemple a l’entrepà a l’hora de
l’esbarjo, o potser el berenar...
R: No. Els havies de portar: unes gasses netes, unes calcetes netes i tot
perquè si es cagaven...
P: Roba de recanvi, no?
R: Exacte.
P: I portaven uniforme?
R: A veure els posaven una bata quan eren allà eh... Però ells mateixos eh?
P: O sigui vosaltres no us l’endúieu a casa ni per rentar ni res?
R: No. Era agafar-la neta, deixar-la allà i punto.
P: I com era la bata?
R: Era com ratlladeta.
P: De quins colors?
R: Blaus.
P: Pels nens i nenes indiferentment?
R: Sí. Anaven tots iguals. Era com un ratlladet... Això he trobat una foto però no
te l’he portada perquè és del meu fill i no li puc cepillar res, i es veu ell amb una
bata. I no l’he poguda portar pas jo. I era...i feia com un d’allò... Això no et puc
donar la informació perquè a veure a nosaltres no ens deixaven d’entrar a
dintre. Nosaltres de dintre de lo que era... Et rebien a baix a lo que era
diguéssim el rebedor, el recibidor. Però tu a dintre de la guarderia no hi podies
entrar-hi. Jo hi havia entrat en el plan quan hi havia entrat en el cosidor, quan
era soltera. I alguna vegada extraoficialment, però no, no s’hi podia entrar-hi.
P: Bueno. I anaven d’excursió?
R: No.
P: No?
R: No.
P: Però amb el cosidor si, no?
R: Ui amb el cosidor sí, molt.
P: I on anàveu amb el cosidor?
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R: Mira jo he estat a Lurdes, a Viella, a la Baqueira, a Núria quatre o cinc
vegades, te diré, a Zaragoza, al Monestí de pedra, que dir-te...
P: Bueno a molts llocs... per lo que veig...
R: Les grans tres dies i les petites un dia. I també ens pagaven el berenar pel
dia de la Mare i ens pagaven també el dia de Nadal ens donaven, ens
regalaven... anàvem a missa del Gall, havíem d’anar a missa eh. Sortint de
missa ens feien un nen Jesús o una màquina de cosir. A mi no em va tocar mai
res. També et dic la veritat a mi no m’havia tocat mai res. I després pels reis
anàvem a baix am els nens i ens donaven, depèn les festes feien com la
canalla feien et posaven les festes, et donaven algun llençol, alguna camisa de
dormir, algo et donaven. També portaven als Reis.
P: Molt bé.
R: No, estava molt bé eh.
P: No ara li anava a preguntar que quines festes feien allà a Casa Cuna.
R: A la Casa Cuna en fi no se’n celebraven. Vull dir que era la de la mona, que
et donaven la mona, i la dels Reis. Les dues festes que es feien.
P: Vale.
R: I feien vacances quan tu feies vacances.
P: O sigui, tot igual, no?
R: Igual com si treballessis. Exactament tot igual.
P: I per exemple segueix mantenint el contacte amb gent que vas trobar
allà? Per exemple alguna mestra, potser amb els pares...
R: Amb l’Enriqueta, perquè encara... mira la vaig trucar abans d’ahir, som
amigues. Clar sortíem juntes i continuem sortint, de tant en tant ens trobem.
Després la Pepi Puertas, si la veig sempre hi tinc amistat, perquè amb la Pepi
anàvem d’excursió juntes i a més a més venia al cosidor aquesta noia. Amb
la... a veure a qui et diré jo. Amb la Isabel no, si la veig també. Però no ens
veiem am la Isabel eh. A la Isabel la he perduda molt. Llavors hi havia la
Montserrat Mascós que es va morir, que era la directora.
P: Ja, m’ho va dir la Isabel.
R: I no me’n recordo qui més hi havia. L’Enriqueta, la Pepi i la Isabel i la
Montserrat Mascós.
P: Tot dones no per el que veig?
R: Tot dones. Tot eren dones. Que si això no es gravés t’explicaria una
anècdota que ara gravant-se no te la vull explicar. (riure). No perquè és bona
d’explicar però és molt forta.
P: Vale. Us feien algun tipus d’informació informativa. Per exemple ara és
el que anomenem ‘reunions de pares’.
R: No res. Ni era mares, ni era fills ni eren esperits sants. Ningú no, no, no. Allà
no en feien. Si la criatura havia tingut febre t’ho deien, si la criatura, això si que
ho tenien, perquè una de les anècdotes és que una era petita i li havien donat
mongetes segues, no t’ho perdis, i ella deia que era mentida, i al final li van
guardar la caca. Li van dir: té, a fet caca amb mongetes seques o no ha fet
caca amb mongetes seques la teva filla? Perquè ella deia que era mentida. I la
veritat era que a casa seva havia menjat mongetes seques.
P: I no podia?
R: Home una criatura petita no li pots donar. Són fortes per ella. I és clar,
llavors tenia diarrea i la van avisar: escolta’m que aquesta nena... No que no és
veritat. Home no em diguis que no és veritat perquè... i llavors li van ensenyar i
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li van dir: té. Ho hem guardat perquè tu ho vegis. Potser tu no, potser els teus
sogres, potser els teus pares però bueno mira com la nena ha fet això.
P: Sí perquè vaig veure que hi ha un llibre guardat on posaven cada dia
qui havia vingut, qui no, si estava malalt, encostipat...
R: Sí, sí, passaven llista. I si feia dies que no hi anaves et trucaven, suposo que
a tothom et trucaven i et deien: que li passa algo? Mira al meu nano se lo va fer
malbé...se li va d’allò una indicció. Una vacuna se li va vidriar. I bueno jo vaig
trucar allà i aquesta que érem amigues i així. Van venir, van venir a veure el
nano. Inclús d’aquí a l’empresa de Rosa, el meu encarregat, el director em va
trucar... a veure què li havia passat al nano. Sí això sí.
P: O sigui hi havia molt bona relació no pel que veig?
R: Sí.
P: Feina- empresa i...
R: A veure jo per la meva part sí. Hi ha els seus pros i les seves contres amb
varies persones. A mi personalment jo no en tenia... no en tinc queixa.
P: Ah doncs molt bé. I així alguna anècdota divertida?
R: Si no la graves te la dic. Si no, no te l’explico.
P: Però la puc escriure?
R: A veure... N’hi ha dos de morts, suposo que si la podràs escriure.
P: Bueno doncs després quan deixes de gravar si a cas l’escric.
R: Sí perquè així...
P: I algun record especial que sempre recordaràs de Casa Cuna?
R: A veure, recordar records especials... és que en realitat hi he estat sempre
tan bé tan a dalt com a baix que no... en tinc tants que no te’n podria dir-te en
especial un.
P: Bueno però que... vull dir que tens records bons.
R: Sí. Jo en tinc records bons. Jo en tinc records bons. No en tinc de dolents.
Tampoc no sóc conflictiva eh? també t’haig de dir la veritat. No m’agraden els
merders i no m’agraden gaire els problemes.
P: Clar això també. I bueno ja per acabar, quina valoració final faries
d’aquest servei que li va oferir la fàbrica Roca Umbert?
R: Un deu. Jo ho tinc claríssim. Home ara aniria bé que totes les empreses ho
poguessin fer-ho això.
P: Perquè ara amb lo car que és... i tot...
R: Amb lo cares que són les guarderies i allò i la gent que et diuen: ai és que
els nens tan petits a la guarderia després han d’estar amb el pare i la mare.
T’asseguro que no. És mentida. Surten bé i jo els vaig portar a les sis setmanes
i no me n’arrepenteixo. Així de clar. T’ho dic sincerament: no me n’arrepenteixo.
Perquè a veure estaven bé. Per mi estaven ben cuidats.
P: Home i que era un gran alivi perquè...
R: Tu saps jo marxar al dematí i deixar-los, haver-me de preocupar i a la tarda,
tenia l’avantatge que me mare l’anava a buscar o me germana, nena quan
arribis a casa teva tenies el nano allà que... per mi bé. Jo no he disfrutat dels
nanos, com un altre que el tingui a casa, vale, potser no.
P: Però també havies de treballar.
R: Però si no treballava no menjava. A veure, no en tinc queixa. No. Jo no me
n’ arrepenteixo. Si fos ara i tornaria a fer-ho. Si jo treballés aquí i fos la
guarderia i tingués nanos petits, jo ho tornaria a fer-ho. Ara com que hi ha tants
problemes, que si els col·legis, que si això, que si allò... ara ja no ho sé perquè
tot s’ha canviat tant nena. Trenta anys enredera amb ara...
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P: És que ara crec que no hi ha cap servei que es pugui deixar a les sis
setmanes?
R: No, em sembla que no.
P: Crec que ja comencen als tres anys...
R: No, a les guarderies jo allà a Mollet, al carrer nostre, n’hi havia una que en
portava. Al mes ja li pots dur eh. Passa que et foten unes xifles que et surt més
a compte treballar que portar-lo a la guarderia. Però ara és clar fan el dia de les
disfresses, un altre dia fan una altra cosa... i tot són peles. Aquí no. Aquí de
peles, de la meva butxaca ni una.
P: Potser recuperar això... però crec que
R: Bueno abans aquí a l’empresa tenies moltes avantatges, les dones teníem
avantatges, ara enlloc. Ara ni aquí ni enlloc eh. Vull dir...
P: Però... perquè això també m’interessaria. El tema dona, estava menys
considerada la dona no potser? O no, igualtat?
R: No. No, això ja et dic que no.
P: Els homes passaven per sobre?
R: A veure, si jo estava al despatx i jo treia un sou, va entrar a treballar ara
teníem lloc dues persones i cobrant més que jo, i una d’aquestes persones va
dir: jo no ho entenc, jo no ho entenc em deia, jo no ho entenc Rosa. I Inclús
entre les... i a més a més tampoc no es feia com ara es fa tothom si tu et donen
per exemple per dir mil euros i ell li han donat que treballa com tu mil euros, no.
Hi havia l’antiguitat i el que no volia que li pugessis a sobre. I deia ah no, tu has
de cobrar menys que jo perquè fa més anys que treballo. Abans hi havia
bastant això. Ara no hi és perquè en comptes de treballar aquí te n’anaves i
goita.
P: Sí, sí.
R: Abans no, abans no. Ja et dic. I els homes primer que les dones. Això... això
garantitzat eh.
P: Bueno però us tractaven bé?
R: Perquè ho deia la llei. Jo estic d’acord amb la persona que et diré. Faig una
feina d’home, per exemple manyeria, fuster, una dona per un rellotge això no
ho farà. Que corbi més, això ho accepto. Perfecte. Però si jo estava al despatx
amb altres homes, perquè punyetes havia de cobrar menys si fèiem lo mateix?
Tant és estar darrera d’un ordinador que també hi havia ordinadors, però és
igual. Era lo mateix, per mi era exactament lo mateix.
P: Sí, sí.
R: Fèiem la mateixa feina, havíem d’anar als mateixos puestos de lo que feien
ells. I encara cobràvem menys. I bastant menys.
P: Em sembla que això ha canviat, no?
R: Suposo que a tot arreu ara tot això ho han canviat. Per sort n’hi ha eh. Però
bueno. Deixem-ho en compte perquè sempre la dona ha sigut de l’home, eh.
Igualdad de condiciones no hay, eh.
P: Bueno, m’he deixat de comentar aquesta fotografia, però bueno és de...
R: No, aquesta fotografia que jo... aquí qui hi ha? No ho sé... Això són els Reis.
Aquí això érem que la del Rei negre que jo en tenia i et vaig dir que te la
portaria, no és aquesta. És la que té la Rosa que te l’hem de portar. La que té
la Rosa la Piqué te l’hem de portar. Perquè mirant les que tinc jo a casa meva,
és l’any que jo vaig fer de Rei negre aquella foto. I és la que està ella amb el
seu nebot i és la seva cunyada. I és aquella. I com que és la mateixa he pensat
que si l’havia portat ella ja no te la portava jo. I això eren les noies que l’any
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abans de casar-nos feien de Reis. I donaven els juguets a la canalla. I a mi em
van fer dir el discurs i vaig tartamudejar! Em vaig fotre nerviosa perquè hi havia
l’amo i... I veus aquesta és una de les mestres, aquesta era la Pepi, aquesta és
la Isabel i aquesta és la dona d’en Pere Arnau. Aquesta és la dona del director,
d’aquí de la Cuna, perquè a la Cuna hi havia un director que és deia Pere
Arnau. Té això si també vols apuntar-ho. Un tal senyor Pere Arnau.
P: Doncs bueno, si a cas ara paro, i escric l’anècdota, vale?
R: Si vols te la dic, però no me la gravis perquè...

4.6. Isabel Ortega
P: Preguntes (Núria)
R: Respostes (Isabel Ortega)
A: participació de la seva mare (Manoli Guerrero)
P: Avui dia 14 de desembre de 2006 entrevistem a Isabel Ortega antiga
alumna de Casa Cuna al CTUG.
Bueno, comencem per aquesta foto de la palmera... Si em podries dir on
estava situada la Casa Cuna?
R: Més o menys?
P: A quin carrer...
R: És el carrer que puja cap a... on està l’estació d’autobusos. Al carrer...
P: Al carrer Josep Umbert.
R: Ah! Això. No me’n recordava. Fa molts anys que no sóc d’aquí. Si jo m’hi
perdo!
A: Y enfrente estaba donde llevábamos los cochecitos.
R: Hi havia una espècie d’aparcament de cotxets. Jo ja t’ho he dit, del que me’n
recordo és del carrer que hi havia al costat.
P: I podries fer una descripció del lloc? Com era?
R: M’encantava, m’encantava. Era casa meva.
P: Passaves moltes hores no allà?
R: És que eren moltes hores i com tot era joc i on hi havia nens de la teva edat,
els meus germans estaven amb mi també.
P: Us barrejaven a tots?
R: Estàvem tots... bueno estàvem tots a l’hora de dinar i a l’hora de dormir...
A: I jugar....
R: I sobretot de jugar a l’hora del pati.
A: Y en la comida.
R: I al menjar sobretot, i a l’esmorzar.
A: Que te gustaba...los macarrones de la María...
R:Tot, tot.
P: Espera, espera que ja hi arribarem.
R: Jo crec que totes les estones eren bones. Suposo que quan et trobes bé en
un puesto t’és igual on estàs.
P: I quins horaris tenia?
R: Des de les nou del matí fins les cinc, no?
A: Sí.
R: Tot el dia.
A: Bueno a les deu. Perquè jo plegava a les nou.
R: I a dos quarts de deu corrent. Sempre aquest carrer el fèiem corrents.
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[...]
P: Ja sé que erets molt petita, però vivíeu molt lluny de Casa Cuna?
R: No, al carrer Barcelona.
P: I quin... o sigui, anàveu caminant?
R: Sempre. Bueno al que li tocava aquell dia estar pujat a sobre del cotxet...
A: El que no caminava anava al cotxet...
R: Corrents. Enganxat al cotxet...
A: I l’altre a mi. L’altre pujada.
[...]
P: I fèieu alguna parada a alguna botiga?
R: Sí.
A: Allà... a la calle Corró.
R: Calle Corro era? Si.
A: Si, donde estaba el cuartel que había chuches o no se qué.
R: És que abans hi havia un quartel fa molts anys. Jo no em conec el carrer
que era llavors i hi havia un quartel allà i al costat hi havia una botiga que
venien gominoles i coses d’aquestes.
P: I hi anàveu a comprar?
R: Sí.
P: Us portàveu bé no pel que veig?
A: Por la mañana no porque íbamos tarde.
R: Era al tornar. A l’anar no perquè sempre anàvem tard. Sempre anàvem
corrent.
P: I... vale això res. En aquesta foto podem observar algunes monges,
bueno això és de l’altre període perquè tu...
R: Sí.
P: Tu vas agafar les senyoretes.
R: Sí, perquè no anaven vestides així.
P: No, no. És que això... hi van haver dos períodes. Les monges i després
tu vas agafar les senyoretes.
[...]
P: I a quins jocs jugàveu al pati?
R: A quins jocs? Me’n recordo que hi havia quasi bé al mig del pati una rodona
que donava voltes i a mi m’encantava.
P: O teníeu alguna cosa més? Per jugar?
A: Joguines.
R: Jugàvem a nines, i si no hi havia coses per jugar. Hi ha pedres, i a mi
m’encantava jugar amb les pedres. I és més, tinc una senyal de llavors. He
llençat moltes pedres.
P: Ja m’ho han comentat més d’un cop això de les pedres.
R: Hem jugat molt a pirates, i a fer guerra...
A: Al escondite.
R: I a amagar coses i a buscar-les i... Jugàvem molt. Abans sí que era jugar.
P: I us ensenyaven alguna cosa o us distreien més que res i us feien
jugar?
R: D’això no me’n recordo gaire. Jo sé que sobretot ens ensenyaven moltes
cançons. Ens explicaven contes...
P: Però no us ensenyaven a escriure o res?
R: D’això no me’n recordo. No me’n recordo d’això.
P: Vale.
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R: Potser perquè no m’importava tant. Suposo que te’n recordes de les coses
que més t’agraden.
A: Es que eran muy pequeños porque entraban a las seis semanas y se iban a
los cuatro o cinco años...
R: Però jo sé que elles estaven molt, molt, molt sempre a sobre nostre.
P: I això que dius de les cançons, les cantàveu entre vosaltres o per algun
fet en concret?
R: No perquè mira cantàvem una cançó.
P: T’atreviries?
R: No, no. De la clau potser, alguna sí. De la clau... quan fèiem casal d’estiu.
P: Ah! Fèieu casal?
R: Quan ja vam ser més grans, no? Llavors jo vaig sortir allà, a mi m’agrada
molt sortir i fer teatre i fer sempre ser la protagonista... Que són les fotos que jo
tinc. De cada any tinc alguna fotografia, de cada any de l’estiu, i sempre he
sortit protagonista jo. I la meva germana també. A mi m’encantava ser la
protagonista, m’encantava ballar, que tothom em mirés. I era molt tímida eh.
A: El jefe de la empresa...
R: Ah! M’agradava molt jugar... jugàvem molt a coses de...
A: Plastelina y cosas de esas, ¿no?
R: Sí, de plastelina i de.... com es diu? Fang.
P: A sí?
R: Sí. Però això ho fèiem més a l’estiu. És que són èpoques molt diferents. I ja
amb una altra... Jo tinc quaranta anys ara.
P: Ja, ja, ja.
R: Llavors moltes coses... em costa recordar però són coses que t’han quedat
per la resta de la vida. Etapes felices...
P: Sí, sí, coses que t’han marcat.
R: A mi em va marcar molt.
[...]
A: A mí siempre me decía la señorita, bueno ella le decía la señorita Montse, la
Isabel... Y entonces me decía, tenía mucho entonces...
R: Ah, jo tenia molta voluntat.
A: Porqué ella era...
R: Jo sempre ho volia fer tot. Jo estava disposada a fer tot.
A: Si, pero ¿como te lo decían?
R: Si s’havia de netejar, jo ho volia fer. Si s’havia de recollir, jo ho recollia. Ara,
sempre m’havien de dir: vinga reina, vinga guapa fes això. Jo corria.
A: Iba que se las volaba...
R: Jo primera. Sempre m’agradava ajudar... Sempre el truc era aquest, si no, jo
no feia res.
[...]
R: I jo ho veia que era especial, no especial...
P: Diferent.
R: Si no el fet de voler ser com elles. És una imatge, no?
P: Em penso que alguna vegada totes hem volgut ser mestres.
R: Sempre has volgut ser mestre, no? I a mi m’agradava, a part de el tracte que
hem donaven, i perdona’m, és de ser mares.
A: Es como una familia. Allí era una situación que no era como ahora. Aunque
también uno le mordía a otro.
R: Si i patades...
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A: Pero vaya que todos se conocían...
R: Mossegades... oi mossegades moltes, moltes. I he visitat molt el cuarto dels
ratolins.
P: Allà n’hi havia?
R: Sí. No, era mentida.
P: Ah!
R: També em feien por amb això. Em feien molta por amb això.
P: I fèieu algun acte religiós o no?
R: Sí, al de matí me’n recordo jo que no sé si cantàvem una cançó a Franco...
A: Al llegar, al llegar todos.
R: No t’ho sé dir segur, però alguna cosa fèiem. No sé si era cantar o...
P: Un ‘Pare Nostre’ potser?
R: Potser sí. Potser sí. Fèiem alguna cosa.... després a escola va ser el ‘Cara
al sol’.
P: Però a Casa Cuna ja fèieu això?
R: A Casa Cuna jo sé que fèiem algo però no et sé dir si era resar, si era
cantar... Bueno una cosa si fèiem que era... me’n recordo que ho fèiem drets i
després ens donaven l’esmorzar.
P: Un got de llet, no?
R: Ai del que sempre me’n recordaré serà de l’olor del Cola Cao. Ens ho
donaven amb unes gerres de ferro o d’alguna cosa i ja venia tot barrejat. Aquell
olor no l’oblidaré mai.
A: Los cuidaban muy bien.
R: És que jo crec que va ser l’època més feliç de la meva vida.
[...]
R: El que jo més recordo de la Casa Cuna són els olors.
P: Sí, ja m’ho han comentat.
R: Els olors. Ara anem a parlar del menjar. Que per exemple aquí veiem alguns
nens al menjador menjant. I que, què us donaven per menjar? Algo que
recordis que t’agradés?
R: Llet sobretot, llet i llet. Sobretot llet.
[...]
A: Todos los niños decían: como las mandonguillas de la María...
R: Per això era per menjar.
P: Ah no, però...
R: Ah! Per menjar?
P: Sí.
R: Les mandonguilles i macarrons. I la sopa amb trossets de carn, d’ou rallat...
P: I t’agradava?
R: M’encantava. Mai més he tornat a menjar així. Mai més. Potser per l’olor, jo
crec que era l’olor. L’olor que és el que te feia venir gana. Perquè jo era molt
dolenta per dinar. I aquells olors a mi m’obrien l’apetit. Però les mandonguilles,
les sopes sobretot...
P: Però a tu no t’obligaven no a menjar?
R: Sí jo crec que si que alguna vegada em van obligar perquè jo era molt
dolenta per menjar.
P: Bueno.
R: Però per les coses que m’agradaven, no.
P: I quins àpats fèieu allà a Casa Cuna?
R: Com?
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P: Vull dir m’has dit que preníeu un got de llet, després donàveu,
berenàveu també?
R: Sí. Galetes, galetes amb llet. Pa amb xocolata, Pa amb formatge i amb
membrillo també. M’encanta. Si és que a mi m’agrada tot i jo crec que ve
d’aquí. Eh que sí?
A: Sí.
R: Jo no puc dir que hi hagi una cosa que no m’agradi.
P: Millor. Us donaven peix també?
R: És que ens oblidaven. A mi m’agradava tot.
P: El peix també?
R: Tot.
P: I quin... vale això ja està.
R: Quan es podia, suposo. No hi havia com ara un horari. Llavors a me mare
no li donaven cap horari de dinars. A ti no te daban ningún horario de comidas?
A: ¿De qué ?
R: De entonces.
A: No.
R: No és com ara que et donen un horari, dilluns, dimarts dinaran tal cosa...
[...]
R: No et donaven menú.
P: Com ara no, diguéssim.
A: Caldo, sopa...
P: El que hi havia.
R: Jo crec que a llavors, ja fa molt temps, el pressupost que tenien suposo que
no és el que tenen ara. Els pares em sembla que la majoria no pagaven.
A: No, no.
P: Era gratuït, oi?
A: Si.
R: Era gratuït, llavors el pressupost... [...] era baix. Però dins del que ells tenien
ens donaven el millor.
P: I havíeu de portar uniforme?
R: Una bateta em sembla. No llevábamos una bata?
A: Si.
P: Però era d’ells oi? Vull dir que no era de casa.
R: No, no era de casa. I una bosseta per si volíem portar-hi coses del menjar...
A: Llevaban un cacito.
R: Per la llet. Coses així.
P: I com era la bata aquesta?
A: De cuadritos.
R: Sí. Vermella...
P: Per tots vermella?
R: No.
A: De dos o tres colors.
R: Hi havia verd i també blau. Jo crec que jo sempre la portava vermella.
P: O sigui, verd i blau pels nois no?
R: O si aquell dia la tenies bruta doncs et canviaven. No...
P: Ah vale. No era...
R: No era per...
A: No iban todos iguales.
R: La qüestió era anar net.
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A: N’hi havia de tres colors.
P: Però vull dir que no eren les nenes vermelles i els nens...
R: No, no, no. Perquè jo me’n recordo d’haver portat la bata verda. Potser els
nens portaven més el blau i el verd. Jo me’n recordo d’haver-la portat amb els
quadrets verds.
A: Bueno la bolsita era para la ropa...
P: La roba de recanvi.
R: Sí, per la roba de recanvi.
[...]
P: I anàveu d’excursió?
R: D’això no me’n recordo.
A: No porqué eran muy pequeños. Los que iban de excursión son los que iban
al cosidor.
R: Eren més grans.
A: Algún día a lo mejor los sacaban...
R: A pels carrer si. Amb cordes si.
P: I on anàveu?
R: Pel mercat, a donar una volta, al parc... bueno al parc no perquè érem molt
petits... Érem tots molt petitons. Els més grans tenien cinc anys.
P: Ja per això.
R: I eren molts nens els que hi havia. Eren molts nens.
P: Quines festes fèieu?
R: Els reis, la mona, m’encantava.
P: Pots explicar una mica?
R: T’explico. Els reis m’agradaven molt perquè sempre podia tenir a la meva
mare i al meu pare. El meu pare va morir molt jove i potser el fet de poder-lo
tenir fins als cinc anys. Jo el vaig poder tenir amb mi fins als cinc anys. I potser
aquestes festes que passàvem a la Cuna per mi eren especials. Eren reis.
P: Clar és que també amb el que impressiona.
R: I jo sabia que cada cop que venien els reis, que eren ells. Però nosaltres no
ho sabíem.
A: Éramos los padres eh.
R: Però era l’efecte de que a casa et vestien, t’arreglaven.
[...]
P: Què us regalaven?
R: Caramels.
A: De todo.
R: Nines, una cuineta em van regalar a mi.
A: Un coche a los nenes.
P: Jerseis també, oi?
R: Sí, roba també. I jo me’n recordo que me mare tenia arròs i oli i coses així.
P I torró, no?
R: A ti te daban cajas en Navidad de comida...
A: Pero no, eso era de cuando se murió el papa.
[...]
P: Quants germans sou?
R: Cinc. És que quan va morir el meu pare érem quatre i ella estava
embarassada. I cada cop que me’n recordo del carreró aquest, anàvem tots
quatre, dos asseguts al cotxet.
A: Tres, tres.
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R: No, quatre. Un a cada costat del cotxet, me mare embarassada i tots cinc
corrents. Cada matí. I bueno jo cerc que tothom que vivia en aquest carrer
sortia a veure’ns perquè era un cromo. Sortia, sortia a veure’ns.
[...]
P: Deuria ser un espectacle no?
R: Sí. Jo me’n recordo que a mi m’encantava. Ens havia d’anar emputxant i a
mi m’encantava.
P: I la mona què us feien? També ho celebràveu tant o no?
R: Sí, jo tinc moltes fotos, ens feien fotos.
P: Us donaven una mona a cadascú?
R: Sí, una per als dos. Una para los dos porque yo siempre lloraba. En la foto el
meu germà surt plorant perquè ell també en volia una.
P: O sigui diguéssim que era una mona per família?
R: Era molt gran. És que em sembla que depèn dels germans.
[...]
R: Hi havia una terrasseta en sortint al pati que allà sempre ens feien las fotos.
P: Aquí no? AI no es veu.
R: Hi havia una escala. Aquestes fotos ja les portaré jo.
[...]
P: I segueixes mantenint el contacte amb gent que vas conèixer allà? Ja
sigui amb mestres, potser algunes mares o els companys...
R: No, no. Perquè jo vaig marxar. Després quan vaig estar al col·legi Celestí
Bellera sí. Vaig estar al Pere Anton abans i allà si que continuava. Però
després a l’ institut cadascú per la seva...
P: O sigui, no segueixes veient cap amic d’allà?
R: Ah però sí. Fa molt poc, és una anècdota, fa molt poc, molt, molt poc, estava
a Càceres, que jo estava de cambrera a un bar de Càceres i ve un home i
m’estira del cabell. I me’l quedo mirant i diu: ‘hace treinta y tres años que no te
veo’. Fa trenta i tants anys que no em veia. I jo me’n recordo que sempre
portava trenes i sempre, sempre, sempre m’estirava de les trenes. I a mi em
feia molta ràbia. I sempre em va agradar. I el vaig conèixer. Estava igual.
P: Quina il·lusió, no?
R: Després de trenta i pico d’anys. Ell em va conèixer. I a Càceres, no et dic
aquí.
P: Ja, ja.
[...]
R: I bueno quan ens vam veure ens vam abraçar perquè jo plorava i tot. Perquè
estàs aquí i si veus gent que ha estat amb tu, no? Jo me’n recordo d’un nen
que es deia Ricard, del seu germà, de molts nens en especial perquè
t’agradaven o per qualsevol cosa. La... no sé de molts nens però... el nom no
te’l sabria dir.
P: No passa res. I algun record especial que sempre recordaràs?
R: Sí, el dia que feien mandonguilles. Sempre. La Dolors jo me l’estimava molt.
A: Y el día que se murió su padre la directora se llevó mi hija a su casa.
R: Vaig dormir a casa d’ ella.
A: Empezó a llorar y se la tuvo que llevar a su casa.
R: Un dia especial però un dia dur.
[...]
R: Però sempre estaven allà. Si tu et trobaves malament, estaven allà. Sempre
estaven pendents.
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A: Las vacunas también.
R: Jo vaig passar-ho molt malament amb una vacuna perquè me la van tenir
que repetir i jo me’n recordo que sempre estaven que si tenia febre, que si això
s’ha de curar... que si... sempre estaven. Per això et deia que era la meva casa.
[...]
R: Em cuidaven molt. Jo me’n recordo un dia que tenia molta febre i em trobava
molt malament i no em van deixar ni un moment.
P: I ja per acabar, quina valoració final faries del fet d’haver anat a Casa
Cuna?
R: Hi tornaria. I els meus fills m’hauria agradat molt que haguessin anat a la
Cuna.
A: Es que las guarderías de ahora no son iguales.
R: No és per això si no...
P: Pel tracte potser.
R: Pel tracte. És que era una família. Yo creo que nunca lloré por venir a la
Cuna. I al col·legi si que havia plorat. Amb els anys ja saps...canvies...
[...]
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5. Informació de les entrevistes
5.1. Primer període
5.1.1. Aspectes en comú
Hermana
Matilde
(monja)
Situació

Descripció

Horaris

Vivenda
Parada a les
botigues –
itinerari
Servei gratuït
Qui podia
accedir-hi
Uniforme

Àpats

-

Quimeta Folch (mare)

Rosa Piqué
(alumna)

Al carrer Josep Umbert,
cap al fons, a vora del pont.
Entrada maca, habitacions
per banda, unes escales on
hi havia els nens petits.
Pati maco. Menjador bonic.
Tot molt maco, net i polit.

A Can Garrolera.

Les monges
entraven a les
De vuit del matí a les cinc
set i mitja, però de la tarda.
les noies a les
set. Els nens
marxaven entre
les cinc i les set
de la tada.
Vivien a Canovelles.
Venien a peu. Feia quatre
viatges al dia.
No, però si havien d’anar a
comprar doncs sí.
Els nens
portaven una
bata de
quadrets tots
iguals. Era de
la fàbrica. La
rentaven i la
planxaven allà.
Esmorzaven,
dinaven i
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Hi havia grava i
xiprers al pati.
Entrada molt gran.
Se’n recorda molt
del nyic de les
portes i de l’olor en
general. A baix
cadascú tenia el seu
llit de baranes.
Depèn dels horaris
que tu treballaves.
Ella hi anava de les
vuit del matí a les sis
de la tarda.

Vivien lluny de Casa
Cuna. Venien amb
bicicleta.
No paraven a cap
botiga.

Sí.
Si treballaves sí. No sap qi
eren els fills de mares o
pares treballadors.
Una bata. Era de Roca
Umbert. Feia un quadret:
pels nois blava i per les
noies rosa.

Sí.
En aquest període
només els fills de les
mares treballadores.
La bata que era de
Roca Umbert. De
ratlles o quadrets, i
els nens de diferents
colors que les
nenes.

Segurament un got de llet
al matí, dinar i berenar.

El got de llet al matí,
dinar i berenar.
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Dieta

Ensenyament

Actes religiosos

Excursions
Festes

Relació
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berenaven allà.
Pel matí els
Escudella, pilota, carn
donaven un got d’olla, mandonguilles...
de llet.
menjars tous per canalla.
Menjaven
escudella,
pilota, cigrons, i
fruita de
postres.
Cançonetes i jugar. Però
escriure i això no.

Feien el mes
de maig.
Tenien la verge
i li cantaven.
Celebraven
Pasqua, Nadal
i reis.

No ho sap.

No.
Per Pasqua, per Nadal i
per reis.
Les monges els avisaven si
s’havia trobat malament o
alguna cosa mentre era a
Casa Cuna.

-

Un dia se’ls va
ofegar un nen
mentre
menjava.

Records –
anècdotes

Té molt bon record en
general i també de la
fàbrica.

Sí, amb amigues.
Contactes
actuals

-

Valoració final

-

Un deu.

Verdura, caldo,
macarrons, pilota,
llet...Per berenar pa
amb pernil dolç i pa
amb membrillo.

Es dedicaven a
distreure’ls. Pintàven
i feien quatre
gargots.
No se’n recorda.
Segurament algun
Pare Nostre
resaven.
No.
La mona i els reis.

Va portar-hi també
les seves filles. La
relació alumnedocent era diferent
entre les monges i
les senyoretes.
Sempre la renyien
pel menjar, perquè li
costava molt.
Sí. Única monja
viva: mare Matilde.
L’ha anat a veure
algun cop. També
amb algunes noies.
Un nou o un deu.

5.1.2. Altres aspectes

Estància dels nens
Cançons
Jocs
Salut

Hermana Matilde (monja)
Els nens a Casa Cuna estaven sempre junts,
excepte quan dormien després de dinar, que els
nens estaven a dalt i les nenes a baix.
Cantaven moltes cançons.
Tenien moltes joguines: pilotes, cavallets...
Tenien el doctor Grau que passava un cop per
setmana a fer revisions i visites.
Hi havia a part de les monges tres noies: una era
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Personal

Assistència

Hora de llevar-se a casa

Edats dels fills
Informació del servei
Informació pels pares
Salut

Pare treballador
Cançons
Jocs
Amic de l’ infància
Vacunes

Donació de llet
Cuinera

Núria Lancharro

la cuinera i les altres dues netejaven, planxaven i
rentaven.
Tenien un llibre on apuntaven si algú faltava amb
una creu. A més a més, feien observacions i
escrivien si es trobava malament, per exemple.
Quimeta Folch (mare)
Es llevava a les quatre del matí perquè entrava a
les cinc a treballar. Havia de tenir una persona
perquè cuidés als nens (la seva mare).
Va entrar només un dels dos nens, i ho va fer
amb sis setmanes.
Es va assabentar del servei perquè ella ja hi
treballava i ja es sabia de feia anys.
No hi havia reunions informatives però si que els
avisaven si s’havia trobat malament aquell dia.
Tenien un metge, creu que era el doctor Grau,
que per qualsevol tonteria el trucaven. També els
posava vacunes.
Rosa Piqué (alumna)
Era el seu pare qui treballava a Roca Umbert
però la seva mare havia treballat a la filatura però
estava a la casa de pagès i ajudava amb les
feines.
En cantaven moltes.
S’entretenien molt a jugar amb les pedretes de la
grava que hi havia al pati.
Alguns sí perquè els pares també treballaven a la
fàbrica i després ha coincidit que ells també hi ha
treballat (els fills).
Passava el metge cada dues setmanes. Tot i així
a ella la vacunava un familiar.
Havia sentit dir a les mares que els divendres els
donaven llet pel dissabte i el diumenge per tal
d’assegurar-se que el nen tenia llet.
La cuinera no era monja, era una senyora soltera.

5.2. Segon període
5.2.1. Aspectes en comú

Situació

Isabel Garcia
(mestra)

Rosa Gros
(mare)

Al carrer Josep
Umbert

Al carrer Josep
Al carrer Josep
Umbert. Al costat Umbert, el carrer
de Can Garrolera. que puja cap a
l’estació
d’autobusos.

Treball de Recerca
LANCHARRO, Núria (2006)
«La Casa Cuna de la Fàbrica Roca Umbert»
Treballs de recerca de Batxillerat / Escola Pia de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Isabel Ortega
(alumna)
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Descripció

Horaris

Vivenda

Parada a les
botigues –
itinerari

Servei gratuït
Qui podia
accedir-hi

Uniforme

Àpats

Dieta

Rebedor gran on
Edifici molt gran.
deixaven les
Habitacions molt
bosses dels
nanos. A la dreta
grans. Sala de
jocs gran. Cuina
hi havia les
gran. Pati gran,
cuines i a
molt solejat on hi
l’esquerra una
havia una
sala molt gran on
habitació amb el
hi havia el
safareig.
menjador. A fora,
el pati.
Els primers nens
Els mateixos de
venien a les set i
la Roca Umbert.
mitja i els últims
Les mares que
marxaven a les
havien de donar
set de la tarda.
de mamar podien
Horaris acord amb sortir.
el de les mares.
Bastant a prop.
Al carrer Aragó,
Un quart d’hora o molt a prop de la
deu minuts
fàbrica.
caminant.
No. Anava ràpid,
no tenia temps.

Pel matí no
perquè no hi
havia temps.
Però a la tarda a
vegades anaven
de compres.
Sí, no havien de
Sí.
pagar res.
Primer fills de
Només els fills de
treballadores, amb les mares. Però
el temps també
últimament també
els fills dels
els fills dels
treballadors.
treballadors.
Una bata que era Els posaven una
de Roca Umbert.
bata allà ells
Era de quadrets.
mateixos, la
rentaven i tot allà
mateix. Era de
ratlles blaves.
Al matí a les deu,
el got de llet.
Dinar i berenar
Esmorzar, dinar i
després de
berenar.
dormir.
Menjar fet a Casa Caldo, pollastre...
Cuna. Caldo,
Menjars per a
croquetes,
canalla.
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Li encantava. Era
com casa seva.
Allà tot era joc i hi
havia nens de la
seva edat, fins i
tot veia als seus
germans.

De nou del matí
fins a les cinc de
la tarda. Tot i que
ells entraven a les
deu perquè la
seva mare
plegava a les nou.
Vivien a prop, al
carrer Barcelona.
Venien a peu.
A l’anada no. Però
al tornar es
paraven a una
botiga prop del
carrer Corró per
comprar
llaminadures.
Sí.
-

Una bateta de
Roca Umbert. Era
de quadrets i de
color vermell, verd
o blau.

Got de llet al matí
i dinar i berenar.

Mandonguilles,
macarrons, sopa
amb trossets de
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mandonguilles,
macarrons, meló
(de postres),
membrillo
(berenar)...

Ensenyament

Amb quatre
anyets, una mica
a llegir i fer una
mica de lletra.

carn i ou rallat...
Per berenar
galetes amb llet,
pa amb xocolata,
formatge o
membrillo.
Pintar una
miqueta, però era
més que res
entreteniment.
Jugar. A vegades
fer alguna lletra.

No. Tenien Mare
de Déu perquè
encara hi era de
les monges.

No. Les
senyoretes no en
feien.

Excursions

No se’n feien.

No en feien.

Festes

La mona i els reis.

La mona i els
reis.

Actes religiosos

Relació

Records –
anècdotes

Molt bona relació
d’efecte.

Bona. Per la seva
part sí.

En té molts. Veia
créixer als nens.

Molts records
bons.

Encara es segueix Sí, amb
veient amb gent.
l’Enriqueta, la
Pepi Puertas, la
Rosa Piqué...

Contactes
actuals

Valoració final

Era un servei
boníssim.

Un deu.

No se’n recorda
gaire. Els
ensenyaven
moltes cançons.
Al matí li sembla
recordar que li
cantaven una
cançó a Franco.
Alguna cosa feien.
No. Però si que
els treien pel
carrer a passejar
amb una corda.
La mona i els reis.
Hi havia molt
d’afecte. Estaven
molt a sobre teu.
Era una família.
Era molt
voluntariosa però
li havien de dir: ‘va
guapa’ o ‘va
reina...’
No, perquè va
marxar a viure a
fora.
Hi tornaria. Li
hagués agradat
portar-hi els seus
fills. Era com una
família.

5.2.2. Altres aspectes
Isabel Garcia (mestra)
Els nens entraven a les sis setmanes fins al cinc
Edats d’entrada dels nens
anys. Però va durar un temps que hi havia menys
nens i van sortir als sis en canvi dels cinc.
Al pati hi havia joguines fetes pels treballadors de
Jocs
Roca Umbert. Jugaven a fer el tren, sardanes,
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Cançons

Sou

Títols
Colònies

Anècdotes

Hora de llevar-se a casa

Edat dels fills

Avantatge

Informació pels pares

Jocs

Casal d’estiu

Antics companys

Anècdotes
Records especials
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gimnàstica, amagar-se, o jugaven sols amb els
carros, els cavalls, els gronxadors...
Cantaven moltes cançons, com per exemple
l’escarabat boom-boom, les tres oques, les nenes
maques al de matí...
No era a preu fet. Al mes un tant. Venia a primer
de mes el senyor Pere Arnau amb les mans a la
butxaca i deia que portava els diners, i els
portava dins d’un sobre.
Demanaven el títol de puericultura. Ella ja havia
estat treballant al jardí d’infància, al maternal.
Es feien colònies per als nens que ja havien sortit
de la Cuna. Tenien entre cinc i set anys.
Va aconseguir que compressin una piscina de
lona i quan feia calor els llevaven abans i els
refrescaven, però era feina doble.
Quan les senyoretes van entrar eren molt joves i
portaven moltes ganes d’innovar-ho tot.
Rosa Gros (mare)
Es llevava a casa a les set i ella entrava a
treballar a les vuit. A vegades el seu home els
portava en cotxe a Casa Cuna, però si no ella els
havia de portar caminant.
Va portar els seus fills a Casa Cuna amb sis
setmanes perquè només els hi donaven sis
setmanes de baixa quan tenien un fill.
Va ser un gran avantatge ja que quan el seus fills
van entrar a col·legi no van plorar i ja estaven
acostumats.
Els pares no podien entrar dins de Casa Cuna.
Les senyoretes deien si la criatura havia tingut
febre o alguna cosa.
Isabel Ortega (alumna)
Tenien joguines per jugar, una rodona al mig del
pati, nines, a fer guerres, a pirates... i fins i tot
amb les pedretes del terra.
Havia anat al casal d’estiu però un cop ja era més
gran. Feien teatre i també se’n recorda que
jugaven amb fang.
Un dia era a Càceres en un bar treballant i li van
estirar el cabell. Resultava ser un company de
Casa Cuna que sempre li estirava les trenes i
justament es van trobar allà després de més de
trenta anys i es van conèixer.
Encara té una senyal de quan jugaven amb les
pedretes.
Recorda molt bé el dia que feien mandonguilles i
sobretot també l’olor del Cola Cao i l’olor del
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Dies concrets
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menjar en general.
El dia que va morir el seu pare, la directora se la
va emportar a casa i va dormir amb ella aquella
nit.

6. CD
En aquest CD que adjunto podeu trobar les gravacions de les cinc entrevistes
que he realitzat, i a més a més, podeu trobar l’entrevista feta a la hermana
Matilde.
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