
ELS CONSTRUCTORS DE LA XEMENEIA DE LA BOBILA ALMIRALL. 
ALGUNES CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
Rosa M. Massana i Ribas 

LMnici de Tempresa 
La bòbila Almirall va ser fundada Pany 1910 pel senyor 

Jaume Almirall i Poch com a empresa productora de totxos 
per a la construcció. 

Situada a la Gran Via, avui avinguda Àngel Sallent, era 
un lloc adient per la proximitat del turó de Can Pol, zona 
subministradora de terres argilosos. 

En morir el senyor Jaume va ocupar-se del negoci el 
seu fill Francesc, que molt aviat va veure la necessitat 
d'incrementar producció, davant les fortes demandes de 
material per a la construcció d'habitatges. Hem de tenir 
en compte que la dècada 1941 -1950 el saldo migratori va 
ser d'l 1.407 persones, i la de 1951-1960, unes 25.000.' 

D'acord amb els objectius de productivitat plantejats, 
s'havien d'ampliar els forns de cocció i edificar una nova 

xemeneia que fos capaç de cremar uns 10.000 kg de carbó 
diaris.^ La decisió estava presa i només calia trobar un 
equip de paletes que estiguessin disposats a realitzar-la. 
En aquells moments, l'Ajuntament no sol·licitava cap 
permís per dur a terme aquestes construccions, ja que es 
consideraven com un annex dins l'empresa. 

L'equip de construcció 
Potser per la coneixença i la confiança que el senyor 

Francesc Almirall tenia en Marià Massana, li va oferir que 
construís la nova xemeneia amb prou capacitat de tiratge, 
d'acord amb la capacitat dels forns. 

En Marià Massana llavors tenia 29 anys; era contractista 
d'obres i s'havia consolidat com a empresari.' Va plantejar 
entre els seus treballadors l'edificació de l'esmentada 

La xemeneia, en fase de constrticciò. Fotografies: família Massana, 
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xemeneia i heus aquí els que es van avenir a la realització 
del projecte: 

-ei senyor José Fauquet Cons, de 29 anys, paleta i home 
de confiança d'en Marià; 

-el senyor Lucas Pérez Molina, de 38 anys, paleta 
experimentat; 

-el senyor Paulino Carbajal García, de 26 anys, manobre; 

-e l senyor Francisco Gàlvez Quesada, de 21 anys, 
manobre. 

Esporàdicament, durant tres o quatre dics va treballar a 
Tobra el senyor Adolf Orta, paleta, ja que el senyor José 
Fauquet va haver d'anar a les noces de la seva germana. 

El disseny 
No ha estat possible confirmar si la xemeneia va ser 

dissenyada per algun tècnic expert en càlcul d'estructures 
arquitectòniques. Sabem que el senyor Joan Borrell 
Fradera, aparellador, havia fet col·laboracions profes
sionals per a Fempresa, però dissortadament va morir poc 
temps abans de començar a investigar sobre aquest tema. 
Verbalment, s'ha comentat que el senyor Borrell va inter
venir en el projecte de la xemeneia, però el senyor Jaume 
Almirall, un dels fdls del senyor Francesc, que va conti
nuar amb el negoci, diu que el senyor Borrell no hi va 
participar. 

Fa anys vaig tenir l'ocasió de conversar amb el senyor 
Borrell, i en el meu record guardo la imatge d'una perso
na molt amable i jovial. Malauradament, no han tingut 
èxit les iniciatives d'establir contacte amb la seva familia 
per preguntar si tenien algun document que acredités la 
seva possible participació en la construcció de la xemeneia. 
Per tot això no queda clar qui es va fer càrrec del disseny, 
si és que prèviament n'hi va haver. 

En Francesc, un dels germans d'en Marià, recorda haver-
li vist uns dibuixos de la xemeneia, fets sense regle ni 
compàs. Actualment, per l'interès que socialment suscita 
aquesta peça, seria molt interessant posseir-ne un com a 
element històric, però ara, al cap de 42 anys, és improba
ble que n'existeixi cap. Recentment, en conversa amb un 
altre fill del senyor Francesc Almirall, en Josep Almirall, 
va comentar que dins el fonament de la xemeneia s'hi van 
posar els esquemes de l'estructura, guardats dins una caixa 
feta de fusta i ferro, a tall de primera pedra. De cara a 
preservar la integritat de la construcció, tot sembla indi
car que no seria en absolut adient intentar localitzar aquesta 
caixa. 

LMnici de la construcció i la climatologia 

La construcció de la xemeneia es va iniciar la tardor de 
l'any 1955, amb una bona temperatura ambiental, però a 
mesura que augmentaven els metres d'alçària i que s'anava 
entrant en l'hivern van haver de passar molt fred, diuen 
els constructors. Justament, segons el llibre Tarrasa y los 
íarrasenses,'^ a Terrassa, l'hivern de l'any 1956, les 
temperatures diürnes van ser molt baixes i les nocturnes 
van arribar fms a deu graus sota zero. Un dels constructors, 
el senyor Paulino, ens explica que una vegada se'ls va 

La Gran Via, actualment avinguda d"Àngel Sallent, Tany 1956. Fotografia: 
Arxiu Tobella. 

glaçar l'obra i van haver d'enderrocar dos metres de 
xemeneia. 

Però no solament era el fred un dels inconvenients que 
havien d'afrontar, sinó també el vent: quan en feia molt 
no permetia treballar dalt de l'estructura, perquè aquesta 
es balancejava massa. Expliquen que un dia el vent bufava 
amb força, però no hi van donar importància; de sobte, 
van observar que l'aigua de la cubeta es gronxava d'un 
costat a l'altre i la deixava mig buida. No van dubtar a 
deixar aquella feina i anar a fer-ne una altra a terra ferma. 

Malgrat les vicissituds climàtiques pròpies d'aquell 
hivern, l'obra va continuar endavant, amb l'objectiu de 
tenir-la edificada al mes de juliol, tal com estava previst. 

La majoria de xemeneies industrials, construïdes per 
mestres d'obra 

Terrassa va ser una de les moltes ciutats del món 
industrialitzat que van fer una transformació accelerada i 
van passar d'una economia eminentment agrària a una 
d'industrial, principalment dedicada al tèxtil. A la fi del 
segle passat i al començament del segle XX es van haver 
d'edificar nombroses naus industrials per acomplir 
l'activitat productiva. L'any 1929 hi havia 110 edificis 
dedicats a la indústria; ho il·lustra gràficament una 
fotografia exposada a Flnstitut Industrial de Terrassa/ 

Aquestes fàbriques eren construïdes per mestres d'obra 
experts en aquests tipus d'edificacions, i especialment en 
la construcció de xemeneies, que constituïen un element 
imprescindible per al tiratge de les calderes de vapor. 
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No va ser fms a l'època modernista que di
versos arquitectes s'interessaren per les 
construccions industrials.'' A la nostra ciutat, 
en tenim un interessant exemple: la xemeneia 
del vapor Aymerich i Amat, de 42 metres 
d'alçària i dissenyada per l'arquitecte Lluís 
Muncunill (1907-1909), però també d'altres 
com ara la de l'antiga quadra Busquets, de 16 
metres, per l'arquitecte A. Pascual Carretero, 
dreçada l'any 1899, i una de més moderna, la 
de l'empresa SAPHIL (l'Anònima), de 37 
metres d'alçària, dissenyada per l'arquitecte 
J. Baca Reixach i construïda pel mestre d'obra 
J. Arnau Duaigües l'any 1961. 

El fet d'interessar-me en com es construïen 
les xemeneies industrials m'ha donat ocasió 
de saber diverses curiositats explicades per 
veterans mestres d'obra. Hi ha algunes 
tècniques que considero adient descriure, pel 
seu caràcter rudimentari i, alhora, per la seva 
eficàcia. 

Pel que fa al fonament, els mestres havien 
de tenir les tres dimensions internes del 
fonament (llargada, amplària i profiínditat), les 
quals es calculaven d'acord amb el pes de 
l'estructura i amb les característiques geo
lògiques de la zona. Però una altra forma 
d'avaluar l'estabilitat del terreny consistia a 
llançar un roc des de dalt al fons del fonament: 
si el roc quedava ensorrat, era senyal que el 
terreny encara no reunia les condicions 
d'estabilitat necessàries; però si es quedava a 
la superfície, sense enfonsar-se i completa
ment lliure, es considerava que el sot ja era 
l'adequat per començar a construir. 

Pel que fa a l'alçada, de vegades no se sa
bia, inicialment, l'alçada exacta que tindria la 
xemeneia; tot depenia de la capacitat de tiratge 
que anés adquirint, segons els metres cons
truïts. Una manera de saber-ho era la següent: 
calia deixar caure la cendra d'una cigarreta 
per l'ull del tram de la xemeneia que ja hi havia 
construït; si no anava avall, és a dir, si sortia 
amb força com si fos fum, era signe que la 
xemeneia ja tenia un bon tiratge. 

És curiós de conèixer aquests mètodes 
primitius de construir xemeneies, en con
traposició als elaborats càlculs que els 
arquitectes fan en xemeneies construïdes 
posteriorment.^ 

I 

. r 

Característiques tècniques de la xemeneia* 
Forma del füst troncocònica 

Alçada a boca de sortida.... 63,25 m 

Diàmetre a l'alçada de la 
base 3,98 m 

Diàmetre superior 2,19 m 

Volum intern aproximat'.... 166 m' 

Pes aproximat 570 tm 

Capacitat de tiratge'" 10,9 tm carbó/dia 

Data d'entrada 
en funcionament juliol de 1956 

Material totxo vist aplantillat 

Escala helicoïdal, de 217 graons 

Coronament tres plataformes, la inferior 
més àmplia i protegida per 
una barana 

Forma de la base, abans de 
la restauració poligonal, mig quadrada i 

mig hexagonal 

Protecció per a les escales., barana de ferro 

Escales cap a les 
plataformes verticals, de 17 graons de 

ferro 
Anys de vida activa 12 anys, aproximadament 

Anys de vida activa i 
passiva 43 anys 

Restauració any 1995 

Breu biografia dels cinc constructors 
En fer l'intent d'inscriure al llibre Guinness 

dels rècords mundials la xemeneia, només 
coneixia els noms de dos paletes i el d'un 
manobre, que són els que consten a l'expedient 
de sol·lici-tud." En ser acceptada la proposta 
d'inclusió, amb la data del 18 de setembre de 
1990,'̂  la peça va adquirir un valor social 
afegit, per la qual cosa a les persones que 
l'havien fet possible també se'ls havia de 
reconèixer el mèrit de l'edificació. 

Em vaig quedar intranquil·la pel fet de no 
haver inscrit el nom del segon manobre, fet 
que em va moure a investigar fms que en sabés 
quelcom, i així va ser, com ja veurem més 
endavant. 

ESCALA O R A F I C A 

Plànol de la Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa. 
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Marià Massana i Ribas, contractista d'obres 
En Marià va néixer a Igualada el dia 27 de gener de 

l'any 1927, el segon de sis germans. Quan tenia uns 13 
anys els pares es van traslladar a viure a Terrassa, on molt 
aviat es va buscar una feina d'aprenent de paleta a 
l'empresa del contractista d'obres Ramon Pagès. 

Va tenir ocasió d'aprendre bé l'ofici perquè el senyor 
Pagès Gimó edificava molt a Terrassa; una de les obres en 
què sabem que hi va participar en Marià va ser la fàbrica 
de La Magdalena. D'altra banda, segons ha informat 
Tesposa de l'empresari esmentat, la senyora Dolors.'^ 
també va construir la fàbrica de laTerrassa Industrial, Pasil 
Busquets, la fàbrica i el xalet Freixa i la fàbrica Sanllehí, 
entre d'altres. 

En Marià era de caràcter extravertit, molt dinàmic i amb 
facilitat per a fer amics; li agradava més actuar, fer quelcom 
pràctic, que no pas estudiar. De tota manera, durant un 
temps va assistir a les classes noctunies que es feien a 
l'Escola Industrial per formar fiiturs paletes. 

Possiblement va seguir el programa de l'any 1945 
d'Ensenyaments i Oficis,''^ en el qual en l'especialitat de 
construcció es desenvolupaven les assignatures de Dibuix 
industrial, Coneixement dels materials, Construcció i 
Pràctiques. Com a professors hi havia en J. Baca, C. Cabanes, 
F. Muíiido i T. Viver. 

En Marià Mansana als 30 anys, el 1957. Fotografia: família Massana. 

F.n Marià amb la Mari, la seva esposa, i el seu fillol Marià Massana, març de 
1956. Fotografia: família Massana. 

Sabem que, pels voltants de l'any 1958, juntament amb 
els paletes senyor Fauquet i senyor Camacho van cons
truir una altra xemeneia situada al carrer de Baldrich i que 
pensem que correspon a l 'empresa Pont, Aureli i 
Annengol. No hem pogut trobar-ne, però, cap testimo
niatge documentat. 

L'any 1959, aproximadament, en Marià va entrar a for
mar part de l'empresa Veyga, dedicada a fabricar bigues 
de formigó armat. El dia 7 de juliol de l'any 1960. quan 
anava a treballar amb la seva Montesa, va tenir 1' infortuni 
de caure amb la moto mentre intentava esquivar un carro. 
Aparentment, no s'havia fet res, però en tornar a engegar 
el vehicle es va desplomar a terra, a causa d'una hemorràgia 
interna. Als trenla-tres anys va quedar estroncada la seva 
vida, plena de vitalitat, i tots els que n'érem propers: pa
res, germans i muller -no tenia fills- ens vam quedar amb 
un sentiment de profunda pèrdua. Jo tenia llavors quinze 
anys, era la seva germana petita, i vaig quedar commoguda 
en veure la quantitat d'amics que van passar per casa a 
donar-nos el condol i el grau d'estima amb què parlaven 
d'ell. 

José Fauquet Cons, paleta capatàs 
En José va néixer a Albalate de Cinca (Osca) el dia 27 

de març de Pany 1927 (curiosa coincidència amb la data 
d'en naixement d'en Marià, el 27 de gener de 1927). Va 
establir la seva residència a Terrassa l'any 1954 i va 
començar a treballar a la bòbila Almirall, on posteriorment 
es va afegir a Pequip de paletes que havien de construir la 
xemeneia de la bòbila. En l'obra va exercir el càrrec de 
capatàs perquè, entre d'altres qualitats, ell mateix explica 
que no tenia gens de vertigen, condició indispensable per 
a dur a terme aquesta tasca. 

Posteriorment a la construcció de la xemeneia Almirall, 
va participar també en la construcció de la suposada 
xemeneia de l'empresa Pont, Aureli i Armengol. Després 
de la mort d'en Marià, va anar a veure el seu germà, a 
França; portava les fotografies de la xemeneia que havien 
construït a Terrassa i un empresari que les va veure li va 
encarregar que n'edifiques una per a la seva lletcria de 
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En José Fauquet. Fotografia: José Fauquel Cans. 

una alçada per renglera de 8 cm; multiplicant per 780 
rengleres, tenim una alçada total de 62,40 m. 

En principi, la xemeneia havia de fer dos metres menys, 
però sobre la marxa van decidir allargar-la. Tot i això, van 
quedar per sota de Talçada d'una altra xemeneia comper/-
í/ora, situada a l'Argentina.'-

La bastida 

Com es pot veure a les fotografies que hem posat al 
començament (fases de construcció), en iniciar-se la 
construcció la bastimcnta era exterior, feta de pals i taulons 
lligats amb cordes. 

En augmentar l'alçada, va caldre fer una bastida inte
rior, amb uns taulons sostinguts en un espai lliure de maons. 
Aquesta bastida anava canviant de lloc d'acord amb cl 
tram construït, ja que s'havia de deixar espai suficient per 
poder-hi fer passar el cabàs del material. 

El mimtacàrregues 

Per fer pujar el material fins al nivell on s'estava 
construint, els paletes de l 'equip van fer ús d'un 
muntacàrregues, que consistia en una espècie de trípode 
que se sostenia a les parets de la xemeneia. Pel mig hi 
anava una corriola amb un cable que arribava fms a baix i 
que era accionat per un petit motorct. Una de Ics tasques 
difícils, i que calia fer de tant en tant. era la d'elevar el 
tripode a un tram superior; per a fer-ho, eren necessàries 
tres persones ben sincronitzades i amb força. 

Rétiers, a la zona de Rennes. Va tenir èxit i un altre 
fabricant de Nantes també 1Í va encomanar la construcció 
d'una xemeneia per a la seva indústria de conserves. 

El senyor Fauquet dóna molts aspectes tècnics de la 
xemeneia i del procés que es va seguir per construir-la. 
Tot i així, adverteix que, ja que han transcorregut uns 
quaranta anys, la memòria pot havcr-li fet oblidar algun 
detall concret, pel que fa a les característiques tècniques 
sobre la construcció de la xemeneia Almirall. 

Les peces de terra cuita 

Aquestes peces eren fetes a Terrassa, a la bòbila Bcnages, 
de la carretera de Rellinars. Són de forma trapezoïdal semi-
circular; les peces de la part externa tenen 40 x 30 x 6 cm, 
i les de la part interna, 30 x 25 x 6 cm. Entre ambdues 
passades, cada dos metres d'alçada, s'hi col·locava una 
anella de ferro, per donar més solidesa a l'estructura. A 
causa de la conicitat de la xemeneia, i segons el tram que 
s'estava edificant, calia tallar les peces amb l'ajut d'un 
disc elèctric. 

Rengleres de maons 

Els integrants de l'equip que la va construir consideren 
que, aproximadament, hi ha unes 780 rengleres de totxos. 
Sembla una xifra versemblant, ja que, si cada peça 
fa 6 cm d'alçada, més els 2 cm de gruix de ciment, tenim 

Les escales de pedra artificial 

Els 217 esglaons de pedra artificial van ser fets per 
Tempresa del senyor Joan Veyga, situada a la mateixa Gran 
Via de Terrassa, com s'anomenava abans l'actual avinguda 
d'Àngel Sallent. 

La barana de ferro es collava cada sis graons; això feia 
que, si es pujava a l'obra per les escales, sempre hi havia 
un tram que no tenia agafador; només es podia recolzar 
una mà a la paret de l'estructura i aquesta sempre oscil·lava. 

Una anècdota: en arribar el moment de construir la pla
taforma del capdamunt, un treballador enviat per la casa 
Veyga va venir a l'obra a prendre les mesures per fer la 
plataforma. Mentre pujava, amb cara de no tenir-les totes, 
va comentar: "Es mou molt això, oi?". Un paleta de l'equip, 
expert a pujar i baixar, li va contestar: "I tant!" i, tot 
arrepenjant-sc amb l'esquena a la paret de la xemeneia, la 
fa trontollar encara més. Aquell treballador no va arribar a 
prendre les mesures, diuen. 

Lucas Pérez Molina, paleta 
En Lucas va néixer a Uleila del Campo (Almeria), el 

dia 3 de gener del 1918. Era, per tant, el més veterà de tots 
els constructors. L'ofící de paleta el va aprendre a Almeria, 
però després va exercir la professió a Puigcerdà, fins que 
l'any 1950, aproximadament, va venir a viure a Terrassa i 
va entrar a treballar a Tempresa de construcció del senyor 
Esteve Moliner. D'entre les diverses edificacions que va 
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En Lucas Pérez. Fologrüfio: Lucas Pérez. 

dur a terme en aquesta empresa, es recorda de la Farinera 
del carrer de Colom. Posteriorment, va treballar amb en 
Marià i va participar en la construcció de la xemeneia 
Almirall. 

Aspectes del fonament 

El senyor Pérez comenta que no es voldria equivocar, 
perquè han passat molts anys i no sempre es recorda tot. 
Pel que fa al fonament, diu que tenia una basc d'aproxima
dament uns 6 X 6 m i que feia gairebé els mateixos 6 m de 
profunditat. Una vegada fet, van procedir a omplir-lo de 
pedres, sorra i ciment, perquè agafés una bona solidesa. 

Mentre feien cl fonament, també construïen el conducte 
de tiratge que comunicava amb el forn, conducte que van 
revestir de totxos. Tenia les dimensions proporcionals a la 
capacitat del forn, i, pel que fa a l'alçada, es recorda que 
hi passava una persona dreta. 

Sobre el morter 

El morter era un element de molta importància per a 
aquest tipus d'edificacions. Havia de garantir unes bones 
qualitats de resistència i flexibilitat i es preparava d'una 
manera diferent segons cl tram que s'edificaven; comenta 

el senyor Pérez que en Marià els deia les proporcions que 
havien d'aplicar. 

Segons A. Pcy,"' el morter consisteix en una barreja de 
sorra amb algun aglomerat i aigua. Normalment es feia 
d'acord amb les següents proporcions: una part en volum 
de ciment pòrtland, quatre parts de calç grassa i deu parts 
de sorra; aquest compost podia acceptar un rendiment de 
tracció de fms a un màxim de 2 kg/cm'. Dóna també uns 
valors sobre la resistència d'aquests materials a la 
compressió, que són els següents: la calç grassa té una 
resistència d'entre 40 i 50 kg/cm^; la calç hidràulica, de 
75 a 150 kg/cm% i cl ciment pòrtland, uns 300 kg/cm-. 

Un detall molt important, i que només s'adquiria amb 
la pràctica, era el gruix uniforme de material que havien 
de posar entre maó i maó. El nivell era una bona eina de 
comprovació. 

Sobre la conicitat 

Un dels elements imprescindibles per a donar la conicitat 
apropiada a la xemeneia era el taulaplom, consistent en 
una peça de fusta que per un costat estava tallada amb la 
inclinació que corresponia al percentatge de conicitat 
desitjat per a la xemeneia; per l'altre costat hi penjava un 
plom o plomada. No es una dada coneguda amb tota 
certesa, però sembla que el desplom d'aquesta peça era 
d'un 2% o d'un 3%. 

El parallamps 

Es va haver de construir un pou de 3 m de profunditat, a 
una distància d'entre 3 i 4 m de la xemeneia, com a terra 
del parallamps. Dins d'aquest pou s'hi va col·locar una 
peça de metall d'uns 30 x 40 cm, que connectava amb el 
cable del parallamps. 

Paulino Carbajal García, manobre 

En Paulino va néixer a Belmonte del Tajo el dia 31 
d'agost de Tany 1930. Arribà a Terrassa de jovenet i va 
entrar a l'empresa Almirall. Quan tenia uns 25 anys, essent 
un xicot decidit i valent, li van proposar de participar en la 
construcció de la xemeneia. S'hi va avenir i es va posar 
mans a l'obra. 

Explica que ell, juntament amb en José i en Lucas, 
sempre treballaven adaUde l'estructura. El qui era a baix 
fent el morter era en Francisco, un segon manobre que 
anomenaven Curro. 

Aportacions respecte al seu treball 

El senyor Carbajal manifesta que aquell hivern va passar 
molt fred, cosa que confirma les baixes temperatures 
hivernals de l'any 1956. Un dels fets que li ha quedat més 
present és la dificultat i cl valor que va haver de tenir per 
posar el parallamps damunt l'armadura metàl·lica feta 
expressament per sostenir-lo. 

Va ser ell qui es va enfilar a sobre de la paret de la boca 
de la xemeneia, agafat només amb una mà, alhora que 
amb l'altra intentava introduir la bamilla al forat del mig 
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En Paulino Carbajal. Fotografia: Paulina Carhajai 

de l'armadura metàl·lica. Era al capdamunt de tot de la 
xemeneia, al lloc més alt de la ciutat de Terrassa, apuntalat 
com podia, intentant acomplir la darrera i més arriscada 
tasca de totes les que Tequip havia realitzat fms llavors. 
No va tenir Tocasió, en aquell moment, d'observar la ciutat 
d'una manera segura i lúdica com podem fer ara els 
terrassencs. 

Actualment està content que aquesta peça tingui un 
reconeixement mundial, però considera que no va ser una 
feina prou retribuïda, des del punt de vista econòmic, tenint 
en compte les condicions d'alt risc en què es va haver de 
treballar. 

No vàrem conversar sobre el que guanyava, però a títol 
orientatiu puc fer referència a les dades donades pel senyor 
J. Baca Reixach, arquitecte, dissenyador i responsable de 
la construcció de la xemeneia de Tempresa SAPHIL, el 
1960.'^ L'any 1960, un paleta guanyava 25Ü ptes. l'hora, i 
el preu total per la construcció d'aquesta xemeneia que 
acabem d'esmentar va ser de 888.114 ptes. de l'època. El 
contractista d'obres encarregat d'edificar-la va ser el 
senyor Josep Arnau Duaigües. El senyor J. Baca va 
dissenyar també la fàbrica Tints del Vallès i Terrassa In
dustrial. 

Francisco Gàlvez Quesada, manobre 
Quan em vaig interessar per conèixer tots els treballadors 

que havien intervingut en la construcció de la xemeneia, 
cap dels entrevistats no sabia donar-me cap referència del 
senyor Francisco; només sabien que li deien en Curro, que 
era el segon manobre de l'obra i que havia mort atropellat 

Noces d'en Francisco Gàlvez i la seva esposa Antònia, Foiogrufia: fainiha 
Galvez. 

per un tren. Gràcies al senyor Paulino hem pogut localitzar 
una germana del senyor Gàlvez, al barri de Ca n'Aureli, 
que ens ha informat sobre aquest altre integrant de l'equip. 

Un diumenge al matí, moguda per un sentiment de 
justicia, em vaig decidir anar a investigar a l'esmentat barri. 
Van passar hores sense que trobés res referent a en Curro; 
estava cansada de caminar i que em confonguessin amb 
una predicadora dominical fms que, no sé com, em vaig 
trobar a casa d'una germana d'en Curro, la senyora Lola 
Gàlvez. Es feia creus que, al cap de 37 anys d'haver-se 
mort, hi hagués qui s'interessés per ell. 

Em va explicar que havia estat víctima d'un accident de 
tren a Sabadell el dia 15 de maig de l'any 1960. Estava 
casat i tenia una nena de dos dies. Amb la data de defunció, 
l'hemeroteca de Sabadell va poder proporcionar-me 
l'article del periòdic EI Caso^^ on es comentava l'accident. 

El senyor Francisco va néixer a Aguadulce (Sevilla) 
l'any 1935. Als 20 anys ja vivia a Terrassa perquè als 21 
estava empleat a l'empresa d'en Marià Massana. No sabem 
si quan es va finalitzar la xemeneia va continuar al mateix 
Hoc o si va canviar d'empresa. 

L'any 1959 es va casar amb la senyora Antònia Mora i 
varen tenir una nena a la qual van posar de nom Antònia, 
com la mare. Dos dies després d'haver nascut la nena, un 
diumenge a la tarda, la seva mare política i ell van anar a 
Sabadell per interessar-se per un habitatge. 

Mentre esperaven el tren de tornada cap a Terrassa, a 
l'estació de la Rambla de Sabadell, una noia que surt 
corrents d'un autobús intenta pujar-hi, posa el peu a 
l'esglaó però rellisca, queda agafada al passamans i 
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La xemeneia, a p!e funeionament; podem observar eis assecadors de lolxos. lancaiíí amb unes 
eortines apeda^ades i fetes de roba de sac. Foliigrufia: Francino. adquirida per R. M. Massana. 

comença a ser arrossegada pel tren, que ja s'estava posant 
en moviment. En Francisco, en veure la situació, no va 
dubtar a saltar per ajudar-la, però amb la fatalitat que tots 
dos van ser absorbits pel tren. E! Caso d'aquella setmana 
portava com el titular següent: "Heroico gesto de un obre-
ro catalàn. Se arrojó al tren intentando salvar a una jo-
ven". 

Aquí tomem a trobar una curiosa coincidència en el fet 
que en Francisco i en Marià van morir tots dos d'accident 
l'any 1960 i només amb dos mesos de diferència. 

Inscripció al llibre Guinness dels rècords mundials 
El fet que va motivar la inscripció de la xemeneia al 

llibre Guinness dels rècords va ser un comentari publicat 
al Diario de Terrassa que deia: "La mayoría de chime-
ncas industriales fiieron realizadas por arquitectes anóni-
mos 0 maestros de obras desconocidos".''' A la mateixa 
pàgina hi havia fotografiada la xemeneia de la bóbila 
Almirall. 

Vaig anar al Diario de Terrassa per informar-los que el 
mestre d'obres de l'esmentada xemeneia havia estat en 
Marià Massana Ribas i que havia mort d'accident Fany 
1960. 

El meu interès perquè es reconegués els autors de la 
construcció de la xemeneia va anar en augment, fms que 
la lectura de l'article del diari Tarrasa Información ÚQ\ 16 
de juliol de 1956, que deia: "En Terrassa està por 
inaugurarsc la segunda chimcnea mas alta del mundo", 
em va fer pensar que Terrassa tenia una singular estructu
ra. 

La més alta del món era a FArgentina, i vaig escriure a 
diverses institucions d'aquest país perquè em diguessin 
quelcom de la xemeneia, però no vaig obtenir cap resposta. 
Es quasi segur que la de l'Argentina, però, no té o no tenia 
escales de cargol que l'envoltessin. 

Un cop confeccionat l 'expedient de sol·licitud 
d'inscripció al llibre Guinness dels rècords mundials, 
expedient que consta de 25 folis, incloses una sèrie de 
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fotografies i un plànol de la xemeneia, es lliura a la 
delegació d'aquest llibre de rècords, amb data 28 d'abril 
del 1990.2° 

La delegació a l'Estat espanyol de Guinness, després 
d'estudiar la proposta, el 18 de setembre de 1990 comuni
ca que la xemeneia de la bòbila Almirall de Terrassa ha 
estat homologada internacionalment com la xemeneia amb 
escales de cargol més alta del món.^' 

Al llibre Guinness dels rècords mundials de l'any 1991 
hi apareix publicada, a la pàgina 124, la fotografia de la 
xemeneia i una breu explicació de les seves caracte
rístiques. Amb aquesta inclusió, Terrassa guanya un altre 
símbol molt adient amb la seva personalitat industrial. 

Hem pogut constatar que, al llarg dels anys, la xemeneia 
s'ha anat convertint en una peça monumental molt 
entranyable per a una gran part dels terrassencs, però 
especialment per als veïns de la Maurina. El ple de 
l'Ajuntament, amb data 29 de desembre de 1994, va 
aprovar el projecte d'urbanització de la plaça de la bòbila 
Almirall,^^ amb la denominació de plaça de l'Assemblea 
de Catalunya, que ens recorda els objectius de llibertat, 
amnistia i Estatut d'Autonomia reivindicats als anys 
setanta. 

A la xemeneia, a causa de la seva llarga vida, li calia un 
enfortiment, ja que tenia algunes fissures al con. 
L'Ajuntament va encomanar la seva consolidació a un 
equip d'arquitectes^^ que en va finalitzar la restauració el 
mes de maig de 1995. A més, s'hi va instal·lar un sistema 
d'il·luminació per poder gaudir de la seva visió nocturna. 

Inscripció al Llibre dels rècords catalans 

En assabentar-me que a Catalunya també existia el Llibre 
dels rècords catalans, vaig fer una proposta d'inclusió de 
la xemeneia (data de sol·licitud: 12 d'abril de 1994). 
Aquesta vegada, sortosament, hi podria constar el nom 
del segon manobre, en Francisco Gàlvez. El 10 de maig 
de 1994, el director de l'esmentat Llibre dels rècords 
catalans va comunicar que la proposta havia estat 
aprovada. Posteriorment, va lliurar un diploma acreditatiu 
a cadascun dels treballadors que havien participat en la 
construcció. 

érem: Josep Almirall, Rosa M. Massana, Montserrat 
Carbajal, Julià Pérez i Dolores Gàlvez. 

La xemeneia com a inspiració artística 

Expliquen que en una ocasió, per Nadal, quan no feia 
gaire que s'havia construït la xemeneia, s'hi va instal·lar 
una il·luminació nadalenca i així es va aportar un aire de 
festa a la ciutat. 

També el desaparegut artista terrassenc Lluís Jové va 
fer servir la xemeneia com a mitjà per expressar el seu art 
surrealista i participatiu, fent-hi voleiar una espècie de 
teixit des de dah de tot, l'any 1972. 

Per Pasqua de l'any 1990, el senyor Heribert Soriano, 
artesà pastisser de la confiteria Progrés, va elaborar, com 
a mona de mostra, la figura de la xemeneia Almirall de 
xocolata, mona que va estar exposada durant diversos dies 
a l'aparador. 

La xemeneia, juntament amb d'altres monuments de la 
ciutat, també va ser el motiu inspirador d'una cercavila 
organitzada per la fundació Prodis al Carnestoltes de l'any 
1998. 

El senyor Jaume Roca i Serra, molt conegut per les per
sones que assisteixen periòdicament a la Secció de Jubilats 
del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, va escriure una 
bonica poesia dedicada a la xemeneia, que diu: 

UN CANT A LA XEMENEIA DE LA PLAÇA DE 
L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

Esvelta i alta xemeneia, 

quasi arribes a tocar el cel, 

als teus peus s'estén la glòria, 

de tot Terrassa fidel. 

Per fer-te encara més senyora, 

et bastiren amb escales, 

perquè així, des de l'altura, 

la ciutat més bé albiraves. 

Però el temps anava corrent, 

i un dia, el progrés t'arrencava 

els braços de ta vida ardent, 

i així, del treball se't retirava. 

Però no guardis gens de rancor, 

valor no han tingut d'ensorrar-te, 

al contrari, el poble per tu sent amor, 

i una plaça t'han fet, per honorar-te. 

Reconeixement de la ciutat als constructors 

El dia 5 de juny del 1999, dins els actes de la Festa 
Major de la Maur ina , la Regidor ia del distr icte IV, 
l 'Associació de Veïns i l 'Ajuntament van descobrir una 
placa commemorativa en una zona verda de la plaça, amb 
els noms dels constructors de la xemeneia, i se ' ls va 
homenatjar públicament. Ara bé, al cap de 43 anys, només 
són dues les persones que han pogut rebre l 'homenatge: 
el senyor José Fauquet i el senyor Paulino Carbajal - to t i 
que aquest darrer no hi va poder assistir. 

L'equip organitzatiu també va lliurar als familiars, en 
memòria, una reproducció de ceràmica de la xemeneia, 
feta a ma i a m b l ' e squema de Sant Llorenç al fons, 
juntament amb el llibre Terrassa, Patrimoni Industrial. 
Les persones que representàvem els constructors difunts 

Abans en la teva història, 

fores una font de treball, 

dels teus braços en deien bòbila, 

i de nom, la bòbila Almirall. 

En el teu foc, es coïa l'obra, 

que feien els obrers, tot suant, 

mentre tu, per l'alta boca. 

anaves dia i nit fumejant. 

Fent honor a la nostra terra, 

i memòria a la llibertat, 

plaça de l'Assemblea de Catalunya 

el poble l'ha anomenat. 

1 un Centre al teu costat, 

agermana els ciutadans, 

que de nom li han posat 

Centre Maria Aurèlia Capmany 

Amb el teu fruit que donaves. Mira enlaire, xemeneia, 

paletes i manobres, treballant, fins de nit, llum t'han posat, 
feien una de ies ciutats més hdlts perquè siguis far i guia, 
i la feien, cada dia més gran. d'aquesta noble i bella ciutat. 
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