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La  EAE    Escola d’AprenentsElizalde 

     (LA FORMACIÓ PROFESSIONAL,  “FP”,  A  L’EMPRESA ELIZALDE) 

2  LES ARRELS  DE  L’ESCOLA D’APRENENTS  ELIZALDE 

PROEMI 
 

L’Escola d’Aprenents Elizalde, ha estat, des dels seus inicis l’any 1940, fins la seva 

desaparició el 1972, una Institució exemplar, lliurada a la formació professional i social 

de la gent jove. Professionalment lligada a un sector de l’àmbit metal·lúrgic destacat en 

la producció mecànica d’alta precisió, dedicada, bàsicament, a la producció de motors 

destinats a la propulsió d’aeronaus. Cal tenir en compte, que tota elaboració aporta una 

plus-vàlua a la matèria, així direm que una casa val més que els materials emprats en 

fer-la. Semblantment, tota mena de formació, addueix una major vàlua a la persona que 

la rep. En principi, el treball educa, encara que només sigui perquè demana esforç, 

atenció, i organització. En Valentí Belmonte, un virtual poeta, exalumne de la EAE, 

estableix un paral·lelisme comparant el procés de producció d’una biela mestre –una de 

les peces de més complicada fabricació– amb la formació professional i humanista d’un 

aprenent. Ella, la biela, que ara és “mestre”, ha sortit d’una primera matèria mancada 

d’un concret destí: només era un tros de “ferragot”, i encara, més enrera en el temps, no 

era ni tant sols això: un munt de mineral. 

 

 

 

 
 

Conjunt biela mestre amb bieles auxiliars 
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En certa manera el tros de “ferragot”, és un encertat símil per aplicar-lo als nois en 

entrar a formar part de l’Escola. En general i llevat de casos ben concrets, els 

presumptes aprenents arribaven amb un desconeixement força acusat del que es 

trobarien a l’Escola. 

 

 

El pas per l’Escola, amb el temps, feria que aquells “ferragots” es convertissin en 

“mestres”, en eficients operaris, i, en no pocs casos, despertessin un neguit per anar més 

enllà de l’ençà diari, per embarcar-se en estudis més complexos i entrar en el món 

sempre abassegador de la técnica. 
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Un grup d’exalumnes, rememorant amb certa enyorança els temps passats a l’Escola 

d’aprenents ens hem fet el propòsit de treure un “llibre” que sigui exponent d’aquelles 

vivències vocacionals en l’especialitat mecànica . També perquè ens enorgulleix i ens 

complau tenir en compte l’ascens que molts d’aquests exalumnes han assolit, tant dins 

de l’empresa Elizalde o continuadores, com fora d’elles, en altres empreses: Homes 

actius, destacats profesionals, amb iniciativa i notable capacitat de decisió, alguns d’ells 

fundadors d’empreses de rellevant importància, en diversos ordes industrials. Una 

experiència que potser podria servir de model a futures formacions d’aprenents. 

 

Es dona per suposat, que això de la “capacitat de decisió” no té res a veure amb els 

daus, la ruleta o les cartes. És l’esperit que domina en aquells temperament i voluntat als 

qui mai els falta temps per analitzar totes les oportunitats que, amb certa possibilitat de 

reeixir, se’ls presenten, encara que, a vegades, també s’ equivoquin, però, si son 

previsors -i ho son- sempre tenen a punt més d’una alternativa. Son caràcters 

perseverants 

 

Molts d’aquests exalumnes, sortiren de la casa Elizalde “blindats” per enfrontar-se amb 

èxit a tot un món d’opcions, competències i disposicions oficials no sempre favorables. 

És convenient tenir en compte què avui, any 2008, tant el mon tecnològic com, sobre tot 

l’econòmic, han experimentat una molt important evolució, i fent costat als menestrals 

hi han d’haver els acostats als CITs’ (Centres d’Innovació Tecnològica); TICs’ 

(Tecnologies de la informació i Comunicació); R & D (Recerca i Desenvolupament); i 

Globalització. 

 

Com qualsevol altre Institució, la EAE sorgí de la mà d’una preexistent Organització 

què, ja fos per motius altruistes –o no tant– decidí afrontar determinades circumstàncies 

professionals amb la creació d’una escola d’aprenents. Al inici d’aquest capítol, ja hem 

tributat el degut elogi a la Institució EAE i la seva transcendència. ¿Fou totalment 

altruista la creació la EAE?, segurament que no, com a empresaris tenien el dret a 

pensar en una estabilitat, a més a més de fer un be a la societat. Potser la mestressa, 

d’acord amb el seu generós temperament, ho admetí amb absolut altruisme. 

 

L’empresa Elizalde, S.A. el juny de l’any 1927 havia pres, de la mà de Dª Carmen 

Biada, la mestressa, la determinació de prosseguir en l’objectiu de fabricar motors 

d’aviació, iniciativa i afany que ja havia estat engegat i posat en pràctica pel fundador, 

D. Arturo Elizalde Rouvier, activitat en la que hi degueren veure un futur amb certa 

probabilitat d’aconseguir-hi alguna estabilitat i la possibilitat de crear llocs de treball tot 

aixecant el nivell tecnològic del País. 

 

 La diferència entre el menestral i el manetes 

Segons Joan Coromines, filòleg espanyol, en el seu monumental “Diccionari Etimològic 

i Complementari de la Llengua Catalana”, diu: menestral (-la), en un sentit primitiu 

(oposat a senyor) s’aplica a l’home, o dona, que té un ofici. Apareix, per primera 

vegada, en un document rossellonès del 1289 i ve de la contracció de menesterós. (el 

qui treballa per atendre una necessitat) i mestral (que és mestre). Mentre que “manetes”, 

és el qualitatiu que rep el que és traçut. El menestral requereix, a més, una certa 

formació teòrica. Com a exemple, en determinades operacions de la mecànica, 

especialment d’acabats o ajustatges, quan no es disposa de l’equipament adequat per a 

obtenir acabats amb un alt nivell exempt de rugositat, tot aconseguint una exactitud 
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perfecta, un manetes ho pot solucionar, amb encertats cops de rasquet (considerem, com 

a un cas de referència, l’acabat d’un marbre de traçat o verificació),.. El “manetes”, en 

principi, és l’antítesi del “barroer” i no ha menester, necessàriament, d’una formació 

massa.ampul·losa. La EAE fou creada per formar menestrals, i ho superaren. D’ella, 

han sortit homes que, de sempre han viscut amb l’afany d’aconseguir nous 

coneixements i lafe en una autosuperació, i no quedaren estancats. 

 

 

 
 
El Sr. Nomen, un dels menestrals de més relleu, té posat en el torn un cigonyal. Una peça molt llarga i esvelta, amb 

molts entrants i sortints, que amb un tall intermitent –es podria dir “a cops” d’eina– la peça es vincle. El Sr. Nomen, 

els hi explicarà que cal fer per afrontar aquest problema: la fixació, el tipus d’eina, l’angle de tall, la velocitat, 

l’avançament, la profunditat de tall, etc. 

 

 La Primera Promoció entra en un nou concepte de l’aprenentatge 

 

Acabada la Guerra Civil, l’economia catalana (i en general l’espanyola) entrà en un 

període d’alentiment de tal magnitud que hagué de transcórrer més d’una dècada perquè 

els principals indicadors econòmics recobressin els nivells assolits en el temps 

prebèlics. Les petites i mitjanes empreses, com ara els tallers subsidiaris, havien de “fer 

mans i mànegues” per sortir endavant, degut a l’escassesa, no només de feina, que en 

temps de normalitat solia venir de les grans empreses, sinó de matèries primes, 

equipament i també d’operaris experts. D’aquests, la major part, estaven a disposició de 

Empreses preferents, entre elles la casa Elizalde, ho havien estat duran el temps de 

guerra i ho seguien estant després, en la postguerra. 

 

En moltes de les petites empreses, altres que la casa Elizalde o similars, la primera 

ocupació a càrrec dels aprenents, al menys inicialment, eren “feinasses”, passar 

l’escombra, netejar màquines, anar pel carrer amb un carretó de mà carregat amb 

producte per lliurar-lo al client. Llavors, els anys quaranta, era el mitjà de transport més 

rutinari, ja que el camionatge i els autos, primerament requisats, finalment havien 
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quedat estavellats o abandonats en els que havien estat els camps de batalla (o 

amuntegats a les portes dels passos fronterers). Tampoc hi havia benzina. 

 

 

 

Situacions semblants, en algun aspecte i certs casos de petites empreses, son acostades a 

l’ambient que es respira en la novel·la de Charles Dickens “Oliver Twist”. Eren la 

resposta a un sistema enquistat, de ja feia anys heretat, Però, llavors, es pogué atribuir 

també a l’ambient residual de la postguerra espanyola, agreujat per la Segona Guerra 

Mundial, en plena efervescència. Referint-nos a aquest “sistema enquistat”, cal dir que 

no es tracta de denunciar un comportament generalitzat, doncs no poques, petites o 

mitjanes empreses, conscients de quina havia de ser la trajectòria a seguir pels seus 

aprenents, es feien càrrec del cost d’una escola nocturna o bé els hi exigien l’assistència, 

al capvespre, a l’Escola del Treball, a fi que els aprenents que optaven per fer-se amb un 

ofici, adquirissin també la formació digna que en general els mancava.  

 

L‘organització, l’objectiu, l‘ambientació que prevalien en la casa Elizalde, malgrat les 

circumstàncies del moment no massa falagueres, representaven una opció encoratjadora 

pel col·lectiu aprenentívol, una oportunitat més aviat escadussera dins el mon industrial 

i la seva circumstància. Els aprenents de la Primera Promoció, foren pioners en 

experimentar l’estímul i motivació promogudes per l’Escola d’Aprenents. La seva 

conducta i aprofitament hagueren d’ésser altament satisfactoris pel que feia a 

l’apreciació del primer Director que governà l’Escola, el Sr. D. Luis Torra Almenara, el 

qui posà els fonaments que convertiren l’Escola en una Institució. 

 

En qualsevol de les “fornades” promocionals hagudes al llarg de la història de la EAE, 

sempre s’hi ha trobat un grup d’alumnes, en nombre més aviat crescut, diguem-ne 

destacats pel seu comportament, condició que no pressuposa, necessàriament, ser més o 

menys intel·ligents, però sí demostrar més dedicació, i més ganes de fer el que calgui 

perquè la cosa vagi endavant. En aquella primera fornada d’alumnes, hi havia tres nois 

que ja treballaven a Elizalde, amb anterioritat a la creació de l’Escola d’Aprenents. Eren 

el Pepe Araujo, el Pepe Ros i l’Àngel Salvador, que foren els “ganàpies”, triumvirat que 

per les seves peculiaritats, ha tingut un notable ressò en la història de la EAE. 

 

L’escombra 

mecànica 

 

Cal aclarir que aquest   

“super enginy 

mecànic” només es 

feia servir per afaitar, 

de quan en quan, el 

gruix de carronya que 

es formava en el sòl 

d’alguns entorns, en 

els que hi queia pols, 

llimalla, taladrina, oli 

de tall, etc. En els 

tallers s’escombrava 

cada dia  amb una 

escombra de bruc 
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En Pepe Araujo, prou conegut de tots, no cal dir que ha estat una referència determinant 

pel manteniment del seu calor “elizaldino” al llarg de la seva trajectòria dins l’Empresa. 

És obvi que ha estat el paradigma de la Primera Promoció. Per altra banda, ha sigut 

l’únic membre d’aquesta promoció que ha viscut tota la seva vida professional a la 

Empresa, en les seves diverses èpoques, fins a arribar a la seva jubilació. 

 

En Pepe Ros, en una de les habituals caminades que feien junts ell i en Juli Lahosa, 

exposà durant una conversa l’interès que podria tenir fer una mena de Revista, redactada 

per alumnes de la EAE, en principi, per fer-ne ofrena a Dª Carmen. Bàsicament la idea 

sortí d’ell, i en Juli es prestà a donar-li forma i definir els continguts. Ho exposaren als 

altres companys i aviat arribà a coneixement del Sr. Torra, el director de l’Escola, qui 

els cridà a capítol i hagueren d’explicar el que volien fer i el que ja tenien fet. El Sr. 

Torra ho aprovà, i així naixia el que podríem anomenar el nº “zero” de la Revista EAE.  

 

L’Àngel Salvador, fou l’ànima, el capdavanter, l’home que promogué de forma ben 

palesa, la integració de tota la Primera Promoció, en un ben cohesionat grup del que 

poden vanar-s’en. 

 

Si l’actitud d’aquells primers aprenents hagués estat maldestre, indiferent o indolent, 

aquells directius que no volien saber-ne res de l’Escola –que n’hi havia de reticents– 

haurien passat per sobre del director, Sr. Torra, de la mestressa, D.ª Carmen, i de D. 

Julio de Rentería, el director de l’Empresa. Per tant, cal estimar, com a raonable, que la 

Primera Promoció és digna receptora d’un Reconeixement. Les altres Promocions 

només som Escola, justament el que és més important. La Primera Promoció –de 

primera sempre n’hi ha només una– acceptà el compromís de fer-ho tot bé i satisfactori, 

perquè hi hagués una continuïtat. 
 

 

 

 
 

A peu dret: 
Josep Pagès, Daniel Audí, Àngel Salvador, Josep Regàs, Juli Lahosa, Ramon Torruella, Josep Araujo, Àngel Casalta, 

i Alfons Victoriano. 
 

Asseguts: 
Josep Arrondo, Joan Chalamanch, Josep Mª Ros, el Sr. Lluís Torra (Director), D. Rafael Pérez Cayetano 

(Subdirector) i Juli Casulà. 
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A continuació inserim la pàg. 7 del Nº 2 de la Revista EAE, amb un contingut al·lusiu a  

l’ambient aprenentívol que, en general, es respirava als anys quaranta i anteriors. 
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NOTA (fora text): 

 
Segurament que, a més d’un dels possibles lectors d’aquest relat, li resultaran a 

bastament coneguts els retalls d’història que hi trobarà. Però, considerant la 

Història com el fil conductor de tota existència, fil que anem allargant cada dia 

que passa, si el perdem, haurem perdut els orígens i la possibilitat d’arribar a 

intuir, si mínimament és possible, “el perquè de tot plegat”, per això no està de 

més repetir-ho. També hi ha el propòsit de fer un llibre de cert moderat volum, 

tampoc cal exagerar. Qualsevol paràgraf que algú el doni per ja sabut, que el 

trobi massa llarg o que pensi que no mereix la pena llegir-lo, se l’ podrà saltar 

tranquil·lament, de no ser que, distretament, ja se l’hagi llegit. 
 

Els continguts dels capítols 2, 3 i parcialment el 4, tenen un caràcter merament 

“perifèric”, és a dir, alguns trets del seu contingut no tenen una relació 

immediata, però si reflexa, amb la casa Elizalde. Aquests “perifèrics”, només 

pretenen explicar, breument, com eren els àmbits econòmic, polític tecnològic i 

professional a començaments del segle XX, o bé, quina és la causa de 

determinades situacions, per tant, son una mena de taló de fons. Totes les 

descripcions solen tenir els seus “perifèrics”, de no ser així, el que podria 

resultar un relat històric, pot quedar-se en poca cosa més que una notícia.  
 

 

 

3  EL  FUNDADOR  DE  L’EMPRESA,   EL NOM  “ELIZALDE” 

Si la EAE, com qualsevol altre Institució, ha de tenir necessàriament (sine-qua non) el 

seu assentament en la prèvia existència d’una Organització que la instaura i la sosté, és 

imperatiu començar per definir aquesta Organització i quins son els seus origen i 

propòsit, es a dir: L’empresa Elizalde. 

 

El fundador de la casa Elizalde va ésser un prestigiós i adinerat enginyer, de nom Artur 

Elizalde Rouvier (1871-1925), d’origen cubà, havia nascut el 31 de març de 1871 a 

Matanzas (Cuba). Cuba llavors encara era província espanyola. El seu pare, Salvador, 

també enginyer, treballava en els ferrocarrils cubans, Empresa en la que hi participava 

econòmicament el navilier i comerciant d’origen mataroní Miquel Biada i Buñol, que ja 

havia fet una fortuna considerable instal·lat a Veneçuela, d’on va haver de sortir perquè 

havia lluitat en contra de la independència aconseguida pel llibertador Simón Bolívar, i 

passà a Cuba vers el 1820, on acabà d’arrodonir la seva gran fortuna. Biada fou un dels 

promotors del tren Havana-Matanzas. Més tard, ja instal·lat en el seu poble natal, serà el 

promotor del tren Barcelona-Mataró (1848).  

 

 D’on procedeix el nom “Elizalde” 

 

A França, el 17 de juny de 1789, el rei Lluís XVI convoca els Estats Generals, amb el 

sorprenent resultat que molts elements de la noblesa i del clero donen suport al Tercer 

Estat (el pla, el del poble), el qual es considera dotat de suficient poder com per prendre 

les regnes dels aconteixements, i es constitueix l’ Assemblea Nacional, amb autoritat  
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independent de la reial, fundant·se en que ells son els representants del poble. Fou 

Mirabeau qui s’encarregà de dir a Lluís XVI: “Seigneur, Vous êtes un étrange dans 

cette Assemblée et vous n’avaiz pas de droit a parler dans elle”. Frase que tancava 

l’època de la sobirania sacra dels reis per la gràcia de Deu i obria la del poder secular 

per voluntat del poble. 

 

Com a conseqüència del que succeïa a Versalles el poble de París el 14 de juliol de 1789 

es llançà sobre la fortalesa de la Bastille, símbol del poder reial, l’assaltà i degollà tots 

els seus ocupants. El rei Lluís XVI, el 14 de setembre de 1791 va haver de jurar, si us 

plau per força, la Constitució liberal, encara que de res li va servir. Durant aquest primer 

període de la “Revolució Francesa” governaren dictatorialment Robespierre, Danton i 

Marat, que també acabaren assassinats. A la guillotina moriren Lluís XVI i Maria 

Antonieta, que pujaren al cadafal el 21 de gener de 1793, els acompanyaren molts 

presos polítics. El total d’execucions, en catorze mesos, va ser de 17.000. França bullia 

en guerra civil contra tota Europa. 

 

Els exaltats revolucionaris, s’escindiren en dos bàndols: els “Jacobins”, els que després 

de purgues successives entre ells i entre els altres es convertiren en l’instrument del 

Terror sota el domini de Robespierre –el símbol de la democràcia intransigent– i els 

altres, foren els “Girondins”, bàndol de diputats originaris de la regió de la Gironde, 

favorables a una monarquia constitucional, motiu pel qual col·laboraren al costat de 

Lluís XVI provocant així l’hostilitat de Robespierre, foren perseguits i molts d’ells 

executats. 

 

Els nobles i arisròcrates que pogueren es ferenescapols. Un d’aquests aconseguí fugir en 

un vaixell de pescadors i desembarcar a Biscaia. Un cop arribat, decidí canviar el seu 

nom (? ?) per Juan Elizalde, un nom, “elizalde”, que, en la llengua basca ve a significar 

“al costat de l’Església”. Aquest exiliat, ara de nom Juan Elizalde, no devia desaprofitar 

qualsevol oportunitat d’allunyar-se de la frontera amb el país llavors dominat pel Terror, 

del que ell en podria ser victima, i decidí anar·se’n ben lluny. 

 

 El periple de Juan Elizalde 

 

S’instal·là a Cuba i es casà amb Maria Concepció Pradera, amb la que tingué un fill: 

Santiago Elizalde Pradera, primer descendent i avi de l’Artur. Santiago es casà amb 

Josefina Giraud i tingueren un fill a qui posaren el nom de Salvador, pare de l’Artur. El 

1869, Salvador Elizalde Giraud es casa amb una seva neboda Amalia Rouvier Elizalde, 

i tingueren un únic fill, Arturo Elizalde Rouvier, el fundador de l’empresa Elizalde.. 

 

Però, a Cuba, els grans propietaris son insensibles als tempteigs dels precursors de la 

independència, només els interessa el com mantenir subjecte l’esclavatge, preocupació 

portada a tal extrem que l’increment desmesurat que adquirí el tràfic de negres entre 

1830 i 1840 provocà l’esclat violent de la revolta dels esclaus del 1843 en gran part de 

l’illa. Alguns grans propietaris propugnen ara l’annexió amb als EE:UU, creient que  

amb la integració i suport dels Estats esclavistes del Sud tindran garantida la seva 

autoritat sobre la població negra. Però, encara que sota l’amenaça d’invasió per part dels 

EE:UU, no hi hagué acord per cap forma d’annexió. 
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Qualsevol intent reformista, abolició de l’esclavatge, llibertat de comerç, reformes 

fiscals, establiment d’assemblees locals autònomes,...foren sempre denegades pel 

Govern espanyol des de Madrid, actitud considerada pels reformistes com a una 

provocació. Així, l’octubre de 1868 esclata una revolta: “el grito de Yara”, dirigida per 

un grup de terratinents, i el 1869 institueixen una  República independent i el Govern 

espanyol els hi declara la guerra. El Governador de la illa, Martinez Campos, 

aconsegueix que la major part dels dirigents de la revolta (enganyats) signin la “Paz de 

Zanjón”, una amnistia amb ‘emancipació d’alguns esclaus fidels a la causa espanyola i 

la promesa de concessió d’algunes llibertats administratives. 

 

Per molts propietaris la guerra fou la ruïna, situació que aprofitaren els EE.UU. per 

iniciar la seva penetració econòmica a Cuba. Però la pau i l’estabilitat no hi arribaren 

mai, seguiren les revoltes esclavistes i les dissensions entre els terratinents. Encara havia 

d’arribar el general Weyler, més dur, en substitució de Martínez Campos, amb les seves 

brutals mesures repressives que feren desaparèixer tota possibilitat d’entesa. 

 

El moviment revolucionari rebé el suport dels EE.UU., interessats a substituir Espanya 

en el control polític i econòmic de Cuba, i el 15 de febrer de 1898 té lloc la voladura del 

“Maine” que obre una guerra entra els EE.UU i Espanya. Derrotada Espanya a Santiago 

de Cuba i Cavite, és signat el 10 de desembre de 1898 el tractat de París, que acaba amb 

la dominació espanyola a Cuba, les Filipines i Puerto Rico. Moltes famílies espanyoles 

que havien emigrat a Cuba, davant l’ombrívol esdevenidor que se’ls presenta, prenen la 

decisió d’instal·lar-se novament a Espanya, entre elles les famílies Biada i Elizalde. 

 

 El “palauet” del carrer València 302 de Barcelona 

La iniciativa per la construcció d’aquest 

“palauet”, sortí de Francisco Jaurés i 

Gualba, un resident al casc antic, casat 

amb Josefa Rouvier Elizalde, ell, un 

“pròcer” de l’època, que començà l’obra 

essent propietari d’un solar de 660 m2, 

situat al Nou Eixampla entre els carrers 

Pau Clarís i Roger de Llúria, terreny que 

era un dels travessats pel torrent de l’Olla 

i que amplià amb la compra d’altres 

parcel·les contígües.  Avui aquest palauet 

forma part de l’equipament de la dreta de 

l’ Eixampla i és on hi ha instal·lat el 

Centre Cultural “La Casa Elizalde”, un 

digne destí de tal palauet. Determinats 

espais d’aquest Centre, son, per gentilesa 

de la seva Direcció i de la Fundación 

Elizalde, utilitzats pels exalumnes de la 

EAE, per tenir-hi trobades, celebracions i 

commemoracions. Cal tenir en compta i 

agrair als nois de la Promoció XIX la seva 

dedicació amb una voluntària i eficient 

activitat gestora, gràcies a la qual, avui 
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s’ha pogut portar a terme un seguit 

d’encontres interpromocionals.  

 

L’any 1885 emprengueren la 

construcció, segons un projecta de 

l’arquitecte Emili Sala i Cortés. 

Edifici que havia de respectar 

l’“Anteproyecto del Ensanche para 

el caserío de Barcelona” d’Ildefons 

Cerdà, segons el qual calia 

construir-lo entre mitjeres, però, 

com que es tractava d’una casa de 

primer ordre, amb salons estil Lluís 

XIV i Lluís XVI, que estaria 

moblat amb vertaderes peces de 

museu, l’Ajuntament, davant de 

tanta riquesa, concedí el permís 

d’obres el 1882, però les mítjeres 

es quedaren en el paper, hauria 

estat un palauet més vistós, a quatre 

façanes i un parc. Una més de 

tantes alteracions del Pla Cerdà, en 

perjudici de la imatge de la ciutat, i 

foment de l’especulació.. 
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A la mort de Francisco Jaurés i Gualba el 1885, el palauet, encara en construcció, passà 

a mans de l’hereva Josefa Rouvier Elizalde, la seva esposa. Josefa Rouvier morí el 1886 

i al no tenir fills, que haurien estat hereus directes, en fou l’hereu el nebot Arturo 

Elizalde Rouvier, fill d’Amalia Rouvier Elizalde. Un cop acabada la construcció, passà 

a ser la residència de la família Elizalde Biada, fins a la seva venda. 

 

L’any 1964 es va vendre el palauet a la companyia “Unión de Propietrios SA”, per 25 

milions de Pts. Al canviar de mans s’agreujà la seva decadència, sobretot quan el 1974, 

el llavors propietari, Delfí Rabellat, va començar a enderrocar-lo, il·legalment, per 

construir-hi un bloc de vivendes. Inicià l’ enderroc sense permís de l’Administració 

Local, causant importants destrosses en una obra d’art que acabaria sent inclosa 

definitivament l’any 1979 en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic municipal, gràcies a 

la bona actuació de l’Ajuntament de Barcelona, que efectuà la compra i reparà els danys 

causats fins a on fou possible. 
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3→ EL NIVELL TECNOLÒGIC DES DE L’INICI DE L’ AUTOMOVILISME 

 

El segle XIX havia estat el gran prodigi de l’economia de Catalunya. Un cop superades 

les ensorrades conseqüents de la guerra del Francès (1808-1814), aprofitant les 

innovacions tècniques que tenien lloc en altres països europeus, Catalunya prosseguí 

l’embranzida iniciada en la Revolució Proto- professionalitat industrial del segle XVIII, 

única sortida. 

 

Unes paraules de Vicens Vives, expliquen que: “Verament, a finals de segle XIX podia 

afirmar-se que Catalunya se n‘havia sortit en el propòsit de posar-se al nivell dels 

centres econòmics més desenvolupats de la Terra”. Una visió prou optimista; però, 

malgrat tot, tant el mateix Vicens Vives com en Carles Pi i Sunyer, pensen que “alguna 

cosa manca per assegurar l’èxit definitiu de l’empresa”. Pi i Sunyer assenyala dos 

dèficits greus de l’economia catalana del segle XIX, fregant els nostres dies: 

 

–  la incapacitat (o estretor de mires) per assolir un nivell tècnic autònom 

 

–  la superació de l’individualisme ferotge dels homes d’empresa 

 

 La Formació Professional demana Escoles 

En no pocs casos, cal destacar el fet irrebatible també sostingut per Vicens Vives que 

“el progrés de l’economia catalana fou una obra col·lectiva en la què les minories 

dirigents hi posaren el coll, tot prenent exemple del que feien altres països encara més 

abocats que el nostre a la tecnologia, els quals ensenyaven als treballadors les noves 

tècniques adequades per millorar la producció. Aquesta visió de la importància que té la 

formació professional, havia arrelat, evidentment, en l’esperit empresarial que dominava 

la direcció de l’empresa Elizalde, que en l’època de la mestressa, D.ª Carmen Biada, 

culminà en la creació de la “Escuela de Aprendices Elizalde” (EAE), encaminada a tres 

objectius promocionals:, autodisciplina ètica social.i professionalitat. 

 

 El mitjans materials i professionals necessaris a tota empresa 

Suposada l’existència d’un poder econòmic, acompanyat de qualitats personals com ara 

dinamisme i constància, cal considerar, com a imprescindibles à tota empresa per poder 

reeixir, la disponibilitat dels materials que en cada època responen a unes necessitats i a 

una producció concordant amb els hàbits i consums reals, i amb els mètodes d’obtenció 

i elaboració, econòmicament compatibles.. Hem de considerar també com a necessari el 

perfeccionament adquirits pels processos de fabricació i els mètodes de control de 

qualitat, que repercuteixen en la integritat material dels productes, i en la seva precisió 

dimensional. 

 

3.3 La importància dels metalls i els materials alternatius 

 

En el nostre país, la majoria d’indústries metal·lúrgiques, a començaments del segle XX 

es dedicaven a la producció de claus, cargols, reblons, ferradures per els cavalls, 

ferramenta diversa, reixes, fosa per bastiments de màquines, la mateixa fosa grisa, 

millorada, per a la fabricació de pistons, camises i segments per a motors i compressors, 



 15 

diversos equipaments pel que fa a la indústria tèxtil; alguns perfils laminats; eines de 

tall; estris domèstics; material ferroviari; components per la indústria elèctrica, etc., etc.  

 

Tot, o gaire bé tot, reduït  al domini del ferro i dels primaris acers al carboni, es a dir, 

una metalogia allunyada respecte al progrés tecnològic aconseguit amb la creació dels 

anomenats “acers especials”. Sense volgué entrar en una crítica tecnològica, ni tan sols 

acostar-nos-hi, hem d’admetre que els anomenats acers especials han estat la “clau de 

volta” del progrés tecnològic, d’ençà la seva descoberta. Un referent il·lustratiu d’aquest 

nivell tecnològic d’aquella època, es pot veure en les lliçons 4ª a 7ª del llibre 

“Tecnología Mecánica”, de Josep. Serrat y Bonastre, 1ª edició del 1919 i successives, 

fins a la desena, als voltants dels anys cinquanta, quan varen deixar d’editar-lo. Llibre 

en el què els acers, pràcticament, no es coneixen. No obstant haver estat un llibre, de 

mèrit, pel seu contingut bàsic. De cara als principiants es pot tenir com a un llibre vàlid, 

i pels jubilats, un de tants per a recordar altres temps i col·laborar sempre que es pugui. 

 

Actualment, tan el progrés científic com el tecnològic segueixen entrelligats amb les 

menes i qualitats dels materials. Com a exemple, en el terreny energètic, es parla de 

materials que posseeixen valors d’aïllament aptes per a molt alta tensió (400.000 V); 

materials refractaris, passius a altíssimes temperatures, o materials específics per 

aplicacions nuclears, etc. I, en el mateix progrés, cal tenir en compta l’evident aportació 

dels polímers. 

 

Altres metalls d’utilització corrent, eren el coure i els seus al·leatges: bronzes i llautons, 

i el zenc, el plom, l’antimoni ... L’alumini i els seus al·leatges comencen la seva 

importantíssima carrera a partir del moment en el que s’incrementa la producció 

d’energia elèctrica, a preus moderats, i en quantitats pràcticament il·limitades, gràcies a 

la construcció de les centrals hidroelèctriques, progrés energètic que permet la reducció 

electrolítica de l’òxid d’alumini (la bauxita), Es tracta d’un procediment definitiu. 

 

3.4 Les fonts d’energia 

 

L’ energia, un altre del mitjans imprescindibles per a mantenir el ritme econòmic i 

consumista actuals, i fomentar el creixement tecnològic. En el camp industrial, durant 

tot el segle XIX i primer terç del XX, el recurs de l’energia fou, principalment, la 

màquina de vapor. Era llavors tan important aquesta font d’energia, generada per 

combustió, que l any 1868 es constituí a Barcelona un sindicat amb el nom “Las Tres 

Classes de Vapor”, que tingué el major nombre d’afiliats mai conegut, que agrupava 

principalment en els seus inicis –més tard s’hi afilià tot hom– tres especialitats del 

tèxtil: teixidors, filadors i aprestadors, que, professionalment, es servien del vapor. Molt 

important també ha estat, des de començaments del segle XIX, el gas manufacturat, 

empleat en l’enllumenat urbà i l’ús domèstic i industrial, avui ja superat pel gas natural. 

 

Els complexes industrials tèxtils i altres, majoritàriament emplaçats al costat d’un riu (el 

Llobregat o el Ter), utilitzaven l’energia que els facilitava la roda hidràulica, més 

endavant ho farien amb turbines hidràuliques. El mètode alternatiu de producció 

d’energia mecànica, consistia en una nau equipada amb caldera i màquines de vapor, i, 

un sistema de politges, barres de transmissió i corretges, instal·lats, en el seu cas, fins i 

tot pels carrers del complexa, fins arribar a la politja d’entrada a les naus de batans 

filadores i telers, on hi sorgia un gran bosc de corretges i palanques de maniobra... 
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Aquest darrer comentari, recorda, en la casa Elizalde, la nau 1 (u) de torns de la factoria 

de Sant Joan (venint del carrer, a la dreta), en la que, mirant enlaire, et sorprenia el 

núvol de politges, corretges, embarrats, columnes, suports, etc., que amb prou feines 

deixava passar la llum cenital de les claraboies. La diferència només era que en comptes 

de ser una màquina de vapor el que movia tot aquell embalum era un sol motor elèctric. 

Avui, una instal·lació d’aquesta mena, és impensable en qualsevol tipus d’indústria. Per 

el manteniment d’aquest sistema, hi havia un autoencarregat, de nom “el corretger”, que 

ja fa anys que va perdre la feina. 

 

 

 

 
 

3.5 L’energia elèctrica es fa imprescindible 

Durant el darrer terç del segle XIX, començaren a instal·lar-se centrals de producció 

elèctrica. Primerament, només s’equipaven amb màquines generadores de corrent 

continu, mogudes per vapor, i amb un emplaçament proper al centre de consum, degut a 

la impossibilitat, d’ordre econòmic, del transport del corrent continu a grans distàncies, 

procés de transport que quedarà solucionat amb l’adopció del corrent alternatiu, tramés 

a alta i molt alta tensió, i a grans distàncies dels centres de producció, gràcies a la 

facilitat de transformar la seva tensió fins assolir l’adequada de servei, sense pèrdues 

importants en el transport i fent servir conductors aeris de secció molt reduïda, en 

comparació amb el que fora necessari pel mateix transport, si es tractes de corrent 

continu. 

 

El preu d’un kW/h, uns trenta cèntims de pesseta de l’època, era altíssim, més o menys 

1,5 €, (250 Pts) d’avui, i repercutia de forma prohibitiva en el cost d’explotació de 
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qualsevol indústria. Parodiant aquesta situació, es podria dir que les bombetes que en 

l’ús domèstic es gastaven, eren les de 15 o 25 w a tot estirà de 40 w, els comptadors que 

per aquest ús domèstic s’instal·laven eren com a màx. d’un kw. Molts carrers de 

Barcelona estaven il·luminats amb un parell o tres bombetes cada cent metres, de no 

gaire més de 100 w , penjades al mig del carrer, en ambdós casos, tan el domèstic com 

l’urbanístic, el llum de gas era un recurs econòmicament important. 

 

El cost, molt elevat, era degut a que la producció del corrent en les centrals tèrmiques, 

consistia en cremar enormes quantitats de carbó, matèria prima molt costosa 

d’extracció, de transport, de manipulació d’emmagatzematge, etc., a més a més, es 

produïa una gran quantitat de cendres que calia transportar als llocs d’abocament, situats 

a les afores de l’àrea urbana en la que s’ubicava la central tèrmica. Un altre problema, 

no menys important, consistia en la contaminació atmosfèrica. Fent memòria d’aquesta 

època, a Barcelona encara es poden veure al Paral·lel, ben erectes, ja fora de servei -fa 

molts anys que no fumegen- les conegudes “Tres xemeneies”. 

 

Les centrals de producció del corrent elèctric, en els seus començaments, només ho eren 

de corrent continu, persistia de sempre, la sensació de “continuïtat” unidireccional en 

tota mena de vivències, fins i tot en la mateixa vida, que sempre camina en el mateix 

sentit, cap a la vellesa. No era, ni tan sols imaginable, que en el futur l’aigua d’una 

canonada forçada pogués anar ara amunt ara avall, fet que avui es dona diàriament en 

les CHR (Central Hidroelèctrica de Recuperació). 

 

Les tècniques dels corrents alternatius i de l’alta freqüència, en la majoria de l’extensa 

gamma d’aplicacions, son posteriors a aquells temps, el que urgia, inexcusablement, a 

més a més d’un increment de producció, era rebaixar el seu preu de cost, motiu pel qual 

els centres de producció del corrent continuo, s’anaren convertint, progressivament, en 

productors de corrent alternatiu, i així es pogué aprofitar tota la riquesa hidràulica que hi 

ha a les zones lacustres dels Pirineus, en el cas de Catalunya, com, per exemple, la 

situada al nord de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, regió amb molts llacs, comunicats 

entre ells, alguns per gràcia de molta i penosa obra humana., entre els quals es troba 

l’Estany Gento i, més avall, la Presa Sallente, la qual té la funció de emmagatzemar 

bona part l’aigua turbinada. Tot aquest complexa, constitueix una CHR.  

 

Tenint en compte l’extraordinària importància que ha tingut, des dels seus orígens, 

l’energia elèctrica, mereix la pena acostar-se, encara que sigui breument, al coneixement 

de dos dels més recents recursos que incideixen en l’aprofitament econòmic de 

determinats centres de producció hidràulics i nuclears que es complementen. 

 

 Les centrals hidroelèctriques de recuperació (CHR) 

 

És sabut que, així com el corrent continu és susceptible d’ésser emmagatzemat, 

mitjançant acumuladors o bateries, en el cas del corrent altern, NO, no és possible 

emmagatzemar-lo, per tant, cal consumir-lo en el mateix instant de produir-lo, llençar-lo 

fent una derivació a terra o bé, aturar la producció. Un grup generador hidràulic, 

consistent en una turbina de reacció (que podria ser de tipus Francis o Kaplan.), 

modificada, de manera que el perfil dels seus àleps, tant els del distribuïdor com els de 

la roda sigui el més adequat possible per exercir una funció “bidireccional” en quan al 

sentit de circulació de l’aigua. 
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L’equip elèctric, que quan s’està turbinant aigua actua com a generador del corrent,  

convenientment adaptat, es pot connectar a una xarxa de transport elèctric per rebre 

energia, i passar a actuar com a motor. 

 

Llavors tindrem una màquina reversible, que podrà, funcionar, distintament, com a 

turbina o com a bomba, és a dir, el rodet, passiu quan era turbina, ara és actiu, com a 

roda impulsora d’una bomba, només caldrà augmentar, mantenint el mateix sentit de 

rotació, la velocitat d’aquesta roda impulsora fins aconseguir, en la vora de sortida dels 

seus àleps, una velocitat tal de l’aigua impulsada, que la component w2 d’aquesta 

velocitat sigui dirigida cap a l’espai que queda entre els àleps del que ara és difusor de 

sortida, tot donant una equivalència en pressió que superi la que correspon a l’alçada 

piezomètrica del sistema hidràulic, és a dir, en números rodons:     w2  gH2 , on 

H és l’alçada, en m, que amb la densitat 1 (u) de l’aigua, coincideix, amb la diferència 

de cotes dels nivells dels embasaments de dalt i el de baix. També caldrà adequar 

l’orientació angular dels àleps del difusor, fent girar una espècie d’anell “diafragmàtic” 

que els suporta i articula, de forma que l’espai entre els àleps prengui la direcció de la 

component w2 de la velocitat de sortida del rodet. 

 

 

Esquema funcional  BOMBA Esquema funcional TURBINA 

  

 

 

Essencialment es tracta del mateix principi funcional que utilitzen els reactors-

propulsors d’aeronaus per frenar l’aeronau quan aquesta ja ha tocat terra, llavors, una 

ordre-consigna de frenatge disposa el motor en aquesta funció i l’accelera, de forma que 

el turbo-reactor ara funcionarà-com a turbo-compresor, impulsant aire i gasos de 

combustió cap endavant. Esquema que es repeteix en més d’una aplicació, com pot ser 

el cas del motor d’avió proveït d’hèlix de pas variable. 

 

 De les CN.  La seguretat en la seva explotació 

 

El nombre màxim de parades d’una CN (Central Nuclear) és un dels determinants de la 

seva probable “longevitat” (vida). Correspon a una qüestió relacionada amb el nombre 

d’escalfaments i refredaments alternatius, definit en el projecta com a previstos en 

parades tècniques (recanvi del combustible, assaigs no destructius en components 

crítics, recalibració de la instrumentació de control i de regulació, proves de 

funcionament dels equips auxiliars, resposta de les seguretats, etc.), parades a les que 
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caldrà sumar-hi aquelles imprevistes, totalitzant un número màxim ja previst per al llarg 

de la seva vida, es a dir, número probable i admissible de cicles de dilatació-contracció, 

que donen lloc a esforços oscil·lants, els quals perjudiquen severament la integritat dels 

materials. Materials que, a més a més, d’estar sotmesos a altes temperatures, 

experimenten danys estructurals conseqüència de la col·lisió neutrònica, encara que 

amb efecte desestimable tractant-se de materials aptes per aquesta aplicació. 

 

Tenint en compte la importància en quant a risc i seguretat d’aquests enginys, és 

necessari minimitzar el nombre d’aturades que sobrepassin les tècniques ja previstes en 

el programa de manteniment. Cal adoptar, doncs, un règim de funcionament que sigui el 

més continu i estable possible. Llavors, com que la producció ha de ser igual al consum, 

ja que no és possible emmagatzemar el corrent altern, caldria derivar a terra una 

important quantitat d’energia durant les hores de baix consum. Aleshores, a fi de 

mantenir un règim de funcionament continu, estable i sense aturades o variacions 

importants, l’excés de producció, en hores baixes, es condueix a una CHR, on s’utilitza 

per portar l’aigua de l’embasament de baix cap al de dalt, guanyant així energia 

potencial. Vet ací, la gran importància de les CHR. Una qüestió paral·lela molt 

important, que ara no ens toca discernir, serà la sostenibilitat d’aquest consum, puntal 

clau de la evolució dins el camp energètic: de les convencionals clàssiques, a la nuclear 

i a les noves energies. 

 

És evident que sense la contribució de les centrals nuclears en la producció d’energia 

elèctrica, no fora possible, ni de lluny, mantenir el nivell de consum que en tot el mon 

“consumista” s’ha imposat. Una qüestió a debat, amb l’ambient ecologista. 

 

3.6 L’importan reducció del cost de l’energia elèctrica 

El cost de l’energia era un impediment gairebé insalvable per qualsevol intenció de 

creixement, en aquest cas, la producció d’automòbils o de motors d ’aviació, amb tota la 

indústria subsidiària del seu entorn. El cop de gràcia que resolgué, amb escreix, aquest 

“impàs” fou, a Catalunya, la construcció de la central hidroelèctrica de la Torre de 

Capdella, al Pallars Jussà el 1914, llavors una de les zones més depauperades de 

Catalunya. Va ésser la primera central hidroelèctrica que es construí a Espanya. 

Instal·lada a més de 250 km del punt de màxim consum, Barcelona i el seu entorn, ella 

sola subministrava el 80 % de l’energia elèctrica que llavors es consumia a Catalunya. 

La utilització del corrent alternatiu, ja s’estava imposant a tot arreu en substitució del 

corrent continu. El cost de l’energia elèctrica s’ha reduït a una vintena part, més o 

menys, del que abans era la generació tèrmica del corrent continu, amb el nivell 

tecnològic que llavors existia, avui ja totalment superat amb escreix. 

 

Per últim, cal fer referència al nivell tecnològic d’aquell moment. Els tipus de producció 

mecànica habituals, propis de l’època (ja els hem llistat abans, pàg. 13), no depenien 

d’un nivell tecnològic equiparable al que avui coneixem com a imprescindible per una 

producció d’alta precisió. Els materials empleats, eren molt primaris, i en general, per 

aquells productes, no calia una exactitud dimensional de molt alta precisió, o bé, el 

control de la rugositat d’una superfície, funcionalment necessari per a l’ajustatge de 

determinades parts dels motors.i altres màquines. Calia doncs, posar a punt i utillar 

noves tècniques, tot disposant de personal capacitat per aplicar-les, es a dir, de moment, 

menestrals i “manetes”. Gent amb imaginació i habilitat promptes per associar causa 

amb efecte i saber, en cada cas, quina és l’eina i la màquina més adient. 
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Hi havien els menestrals. D’aquells, els que no s’adormiren en la política del moment, 

que bastiren un país i una mentalitat tècnicament eficients, foren la tropa de xoc (al 

menys a Catalunya) de l’ideal petit burgès, lliures de l’arrauxament d’altres certs medis 

obrers. El seu era, el regne de l’esforç del treball i, sobretot, de l’obra ben feta. Cal tenir 

també presents, aquells que sense arrauxament lluitaren pels drets de la classe obrera. 

 

Per nosaltres, antics alumnes de la EAE, és motiu d’agraïment haver tingut com a 

mestres en els tallers, entre molts d’altres, ajustadors com el senyors Eliseu Ferré, 

Fradera, López Suasi, Masip,... torners com els senyors Nomen, Hurtado, “Popi”, 

Blanxart,... experts en la tècnica de la forja, com els senyors Cases, Guardiola; 

modelistes com el senyor Alsina; xapistes i soldadors, com els senyors Orcajo, Masot, 

Vilasis, Giner, ...L’Orcajo a cada festivitat de la Verge del Carme oferia, en nom de 

l´Empresa, a la mestressa, Dª Carmen Biada, com a cofundadora de l’Empresa i 

Presidenta del Consell d’Administració, un present repussat sobre xapa, que ell havia 

treballat durant mesos –una autentica obra d’ art– que Dª Carmen rebia amb grans 

mostres d’estima envers els seus empleats. 

 

La major part de màquines eina utilitzades en la producció mecànica, eren torns, fins i 

tot, alguns tallers, menys dotats, equipaven algun torn –fixant sobre el seu carro un 

motor proveït d’una mola abrasiva– per fer-lo servir com a rectificadora (un mal recurs, 

perquè els torns no tenen les parts de fregament, com ara les guies de lliscament, els 

coixinets, els eixos roscats, les caixes d’engranatges, etc. protegits amb la mateixa 

efectivitat contra la presència de l’abrasiu, en general es servien de torns mig 

destertelats); altres màquines eren diversos tipus de trepants; alguns prototipus de 

fressadora i de mandrinadora; premses de volant; pulidores, llimadores, alguna 

maquinota dissenyada específicament per fer alguna operació o peça determinada..., tot 

ajudat per molts ajustadors al peu d’un cargol de banc i molt enginyosa ferramenta. 

 

La producció de partides més o menys quantioses, s’utillava convenientment per 

posicionar i subjectar les peces en procés de mecanització o de muntatge, o bé per guiar 

l´eina obradora. Tot això i “manetes” era el necessari per començar. La tendència en el 

progrés tecnològic s’encaminava cap a l’adquisició de màquines-eina perfeccionades, 

amb major precisió, i també en l’obtenció de materials amb qualitats el més aptes 

possible per afrontar determinades funció i passivitat en servei, i millora de la“docilitat” 

en la mecanització o bé, la seva aptitud per adaptar-se a determinats nous processos 

d’obtenció: microfusió, estampat en fred, extrusió, etc. com a processos alternatius, 

guanyant en exactitud i millorant l’aspecte econòmic. 

 

 

4 LA CREACIÓ D’ UNA EMPRESA 

Una breu pinzellada d’història ens diu que el 18 de juny de 1910 es registrada a 

Barcelona la societat “Biada, Elizalde y Companyia”, que havia estat inaugurada el 

1909 amb l’adquisició d’una preexistent empresa d’automoció, propietat de Josep Ma. 

Vallet, que tenia establerta des de feia dos anys, en el número 149 del passeig de Sant 

Joan de Barcelona La Factoria sempre es va identificar amb el nom de “Sant Joan”.  

(San Juan). 
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4.1 Primeres temptatives per crear una Empresa 

D. Arturo Elizalde Rouvier, en col·laboració amb els seus cunyats Miquel i Rafael 

Biada, engegaren un negoci consistent en la fabricació de recanvis per diversos motors 

d’automòbil. El 1911 ampliaren el negoci i es disposaren per la fabricació d’automòbils. 

Una indústria per la que s’endevinava un fabulós esdevenidor. No obstant, fou un error 

començar fabricant cotxes de gran luxe. Henry Ford ho havia fet d’una altre manera: 

d’acord amb el principi de Taylor (1878), en quan a l’organització del treball i produint 

un vehicle popular a un preu assequible a una gran població. 
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El negoci que emprengueren els Elizalde–Biada, certament, era arriscat en aquells anys 

econòmicament difícils, encara subjectes a les penoses conseqüències del Desastre 

Colonial del 1898, dins un ambient polític i social bastant deteriorat, al que s’hi afegiren 

els fets de la Setmana Tràgica del juliol de 1909. Fets motivats, inicialment, com a una 

protesta pacífica que s’oposava a les continuades lleves de reservistes, homes ja casats i 

pares de família, destinats a fer la guerra al Protectorat africà. Infiltrats en l’aldarull de 

la protesta, un grup de síndic anarquistes la converteixen en un motí, sense coordinació 

ni orientació concreta, i es descabdella el “hobby” de cremar esglésies, convents i 

col·legis religiosos. S’acaba amb 2.500 detencions, d’elles 59 condemnes a cadena 

perpètua i 5 execucions (entre elles Ferrer i Guardia, a qui se l’acusà de ser l’instigador 

del motí). 

 

 

5 ELS   AUTOMÒBILS   ELIZALDE. 

 

El sector de l’automòbil, a finals del segle XIX i principis del XX, es trobava lligat en 

mans d’empreses comercials estrangeres o en la iniciativa de afeccionats sense massa 

preparació adient per l’especialitat i amb una actuació marcadament artesanal. Més 

endavant s’incrementà l’activitat productiva en el camp de l’automobilisme, amb el 

propòsit d’aixecar el nivell tecnològic del país i foren coneguts els noms de Biada, 

Elizalde i Cia (1913), David (1914) i, en una operació de més ampla projecció, la 

Hispano Suiza, Fàbrica d’Automòbils S.A., que prenia el relleu de dues empreses 

pioneres. Tot i que la Hispano va concentrar una bona part de la seva activitat en la nova 

fàbrica del barri de la Sagrera, uns anys abans de la Primera Guerra Mundial, no va 

reeixir a fer el pas a la producció en sèrie, foren les limitacions conseqüents d’una 

producció sense un mínim de cadenes de muntatge. També derivà a la producció de 

motors d’aviació, amb una divisió amb el nom de Hispano Aviación. 

 

L’any 1913, Artur Elizalde dissenya i construeix un prototip que serà el primer cotxe de 

la marca, el BE Tipo 20, i empren la fabricació en sèrie el 1914. Els primers models no 

deurien sortir massa reeixits i alguns catalans, que estan posseïts d’una vis dopada de 

crítica destructiva, l’emprengueren amb una cançoneta, adobada amb música d’un 

cuplet que cantava la Raquel Meller, però, amb una lletra que deia: “Elizalde, Elizalde, 
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no té quiero ni de balde”. Brometes que poden malmetre una empresa, i que, si més no, 

en aquest cas, aconseguiren que els cunyats Biada abandonessin l’Empresa. Un altre 

contratemps fou l’inici de la guerra europea, que suposà la pèrdua del mercat francès i la 

mancança d’importació de bona part de material forjat, procedent de Bèlgica. La nova 

empresa es dirà Arturo Elizalde, Fábrica Española de Automóviles, 21 de maig de 1915. 

 

 

L’Artur Elizalde s’havia quedat sol en la seva fermesa per la construcció d’ automòbils, 

dels que millorà la qualitat de la fabricació. La seva organització, un bon equip de 

professionals, inicià una campanya per aixecar la imatge de la marca. L’empresa 

Pujadas i Llobet de Barcelona s’encarregà de la comercialització per a Catalunya i 

Balears, mentre que per Madrid i els protectorats espanyols a l’Àfrica la concessió 

quedava en mans d’Álvaro Ureña. 

 

Algunes dades periodístiques fan referència a aquella, promoció de l’empresa Elizalde, 

per exemple, que el primer cotxe de sèrie, amb la denominació “BE Tipo 20”, sortí de 

fàbrica el 19 d’abril de 1914, que foren diversos els models fabricats: la limousine RVE 

(Reina Victoria Eugenia), el tipo 48 “super cumbre”, el “sport super 20”, el “RVE 

torpedo”... Cal anotar, amb certa admiració envers aquella naixent Empresa, que l’any 

1916, el rei Alfons XIII visità la Fàbrica, sorprenent-se del modern equipament de les 

instal·lacions, que el motivà per encarregar´els-hi, per el seu us particular, un cotxe tipo 

20 “Cabriolet”. 

 

Del 1919 al 1924 foren els grans anys dels automòbils Elizalde, sobretot pel que fa a 

èxits esportius. Els automòbils Elizalde es converteixen llavors en un referent de primer 

ordre en el transport urbà i en l’àmbit esportiu. Durant aquests anys, els cotxes Elizalde 

obtingueren els primers èxits esportius a la Volta a Catalunya, on guanyaren tres copes i 

la medalla d’or, els dos primers Grans Premis Penya Rhin, el segon i tercer trofeu 

Armanguer, la gran setmana automobilística de Sant Sebastià i una sèrie de copes i 



 24 

medalles guanyades a l’autodrom de Sitges. La fàbrica també construí vehicles de 

transport, entre els quals, alguns foren camions comprats per l’exèrcit que participaren 

en el desembarcament d’Alhucemas el setembre de 1925, en la guerra del Rif. La 

fabricació de vehicles automòbil anava progresant, tot i que, en els primers anys del 

segle, la circulació dels moguts a motor era poca cosa més que una innovació, un fet 

puntual, al costat de nombrosos cotxes i carruatges moguts per cavalls. Els automòbils 

Elizalde es converteixen en un referent de primer ordre en el transport urbà i en l’àmbit 

esportiu, a principis del segle XX. L’any 1916, els cotxes Elizalde obtingueren, els 

primers èxits esportius a la Volta a Catalunya. Probablement, es tractava de la pruïja per 

la superació i l’acostament al prestigi dels països industrialment emancipats.  

 

 
Fàbrica  1908 i xalet dedicat a oficines 

 

Som a l’any 2009, les cendres, d’aquella naixent vocació automobilística del primer terç 

del segle XX, amb el nom de Elizalde, i la seva continuïtat, iniciada el 1927 com a 

fàbrica de motors d’aviació s’ha esvaït. Des dels anys setanta, han servit per la 

producció de milers de motors per equipar furgonetes i automòbils, com a subsidiària 

d’altres marques. Finalment, mancada de tota activitat, un fort vendaval d’indiferència 

ha escampat aquestes cendres de Nord a Sud.. Avui, en el seu darrer emplaçament, hi 

resta un espai d’unes 10 ha, amb les seves complexes instal·lacions, penetrat del més 

angoixant silenci, inherent a una deserció. ↓ 
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6 LA  PARTICIPACIÓ  EN  LA  INDUSTRIA  AERONÀUTICA 

L’Artur Elizalde, home actiu i previsor, havia posat en marxa, entretant, un altre 

projecte. El 1917 ell i el seu germà Salvador van dissenyar un motor d’aviació de 100 

cavalls de potència, el T-41. Una ulterior i immediata versió d’ aquest motor, el T-80, 

de 150 cavalls, efectuà proves amb èxit en un banc 

improvisat, i tot seguit en vol, muntat sobre un avió 

”Farman II”, pilotat pel tinent Julio de Rentería, 

l’home de confiança de l’Artur Elizalde, que, a més a 

més, l’instituí instructor dels seus fills. 

 

A principis de 1926, l’Empresa, ja presidida per D.a 

Carmen, viuda de Elizalde, es dirigí al general de 

l’Aviació Espanyola D. Jorge Soriano, sol·licitant un 

director per l’Empresa, essent-ne designat el capità D. 

Julio de Renteria, com a nexe d’unió entre l’Empresa i 

l’Aviaciò Militar. El 1919 ja havien iniciat la 

producció en sèrie dels motors, T-41 i T-80, però, 

tingueren poca sort, perquè amb l’acabament de la I 

Guerra Mundial es vengueren motors d’aviació i 

avions a preu de saldo. El mercat dels motors 

d’aviació, pels Elizalde no es recuperarà fins el 1924, 

quan el general Echàgüé signà amb ells un acord de 

compra de tots els motors disponibles i un compromís 

de comprar-ne de nous, destinats a l’Aviació Militar 

Espanyola. 

 

Elizalde adquirí la llicència per la fabricació del motor francès Lorraine, de dotze 

cilindres, 450 cavalls, refrigerat per aigua, en tres versions: A3, A4 i A5, aquest darrer 

tipus equipat amb reductor, anà destinat als hidroavions Dornier-Wall que fabricava 

CASA. Amb l’Empresa ja consolidada, i de forma inesperada, s’ acaba la història de 

l’Artur Elizalde Rouvier.  El desembre de l’any 1925 mor a París, afectat per una 

fulminant infecció intestinal, on s’hi trobava per signar el contracte de fabricació de 

motors Lorrain, i afrontar així el fet que el sector de l’automòbil travessava una forta 

crisi, com a conseqüència de l’aixecament, l’any 1922, de les barreres aranzelàries que 

havien estat gravant la importació d’automòbils. L‘Artur Elizalde, era home dotat 

d’envejable visió de futur i de capacitat empresarial. Cercant una sortida a la primera 

crisi de l’automòbil s’havia proposat emprendre, definitivament, la fabricació de motors 

d’aviació. 

 

La seva viuda, Carmen Biada i Navarro, conjuntament amb els seus fills Arturo-Luis i 

Salvador, constituïren el 4 de juny de 1927 la societat Elizalde SA, Fábrica de Motores 

de Aviación, que continuà l’obra del fundador, però ara centrada només en els motors 

d’aviació. Cal reconèixer la gran personalitat i fermesa de Dª Carmen Biada. L’any 

1927, un any clau, D. Julio de Rentería, que des del 1919 era tinent de proves dels 

motors fets a Elizalde, passà a ser l’enllaç entre el Ministeri i l’Empresa, i tot seguit el 

seu Director quan ja era capità. Entretant, Dª Carmen Biada, assumia la Presidència del 

Consell d’Administració. 

 

 
 

1917 ► 
Motor T.-80  de 150  CV 

refrigerado con agua 
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Es pot atribuir a Dª Carmen, el que diu l’adagi: “Al darrera d’un gran home sempre hi 

ha una gran dona”. Encara que en aquest cas, també es podria admetre, invertint els 

termes, que al darrera d’una gran dona sempre hi ha un gran home. Perquè no!. 

 

Dª Carmen, besnéta del Biada, fundador del primer ferrocarril implantat a la Península, 

el Barcelona-Mataró, i amb ella tota l’Empresa, tenien una forma de ser i de fer molt 

dins del que podríem dir-ne, doctrina pontifícia, la de l’Encíclica “Quadragessimo 

Anno” del papa Pius XI, de fort contingut social. Havia instituït el patronat Amèlia 

Elizalde, en memòria d’una seva filla. Creiem i podem dir que amb els bens 

corresponents a la noia, cobria l’ abonament dels jornals de les baixes per enfermetat del 

personal, així com la “Canastilla del recién nacido”, amb la que s’obsequiava al 

personal en néixer un fill. També cobria les despeses que originava el repartiment de 

joguines que es feia entre els fills dels productors en la festa de Reis. Activitats totes 

elles certament precursores i capdavanteres en una època que encara no hi havia 

muntades ni la Seguretat Social, ni la festa de Reis, que tan proliferaren posteriorment 

en moltes de les empreses més grans de Barcelona. 

 

 
 

Ja establerta l’Empresa com a “Fábrica de Motores de Aviació”, emprengueren, la que 

seria la sèrie de motors “Dragon”, amb diseny propi, i refrigerats per aire. Optaren, com 

ja es feia a la resta del mon, pel motor refrigerat per aire, amb una disposició en estrella 

dels cilindres que permetia una acció refrigerant igual per a tots els cilindres. Disposició 

que també obria la possibilitat d’incrementar sensiblement la potència, augmentant el 

nombre de cilindres: 5, 7, i 9, tot mantenint la uniformitat de refrigeració. Era el tipus de 

màquina per volar que s’imposava, mentre no sorgís el domini dels reactors. 

 

La producció de motors en estrella començà tímidament, amb un motoret de cinc 

cilíndres, 180 CV, del que no sabem si li trobaren alguna avioneta per aparellar-s’hi. 

Passaren tot seguit a un motor de set cilindres, 320 CV, 1800 rpm, amb una relació 

pes/poténcia al voltant de 1, un invent que també va quedar estancat. Finalment, 

construïren un motor de nou cilindres en estrella, 420 CV, 1800 rpm, al que seguiren 

altres, també de nou cilindres, fins a arribar a un tipus de motors “Beta”, equipat amb 

compressor, que donà una potència de 750 CV, a 2.100 rpm, i a 2900 m d’altitud, amb 

una relació pes/potència de 0,65 kg/CV, encara lluny d’aconseguir rebaixar-la per sota 

de 0,5, una fita d’internacional prestigi que tots els fabricants tractaven d’aconseguir. 
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Durant els anys 1934 i 1935, un cop liquidada la fabricació del motor Lorrain, que ja era 

com una desferra, refrigerada per aigua, amb molt de pes mort, produïren una sèrie de 

150 motors “Walter”, J-4, llicència SKODA, Txecoeslovaquia. Es tractava d’un motor 

de 110 CV, refrigerat per aire, de quatre cilindres en línia, invertits, fets per equipar, 

principalment, les avionetes GP-4 i GP-5, per l’Aviació Militat. En certa manera, aquest 

motor fou el precursor del motor “Tigre”,. motor que quedà pendent d’homologació al 

iniciar-se la guerra el 18 de juliol de1936. 

 

7 LA SEGONA REPÚBLICA, I CAP A LA GUERRA CIVIL 

Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 configuraren un panorama polític 

dominat pel triomf dels republicans, decantats a les esquerres, i el 14 d’abril, quedà 

proclamada la Segona República Espanyola, amb els seus alts i baixos, de tots colors, 

que derivaren en la Guerra Civil del juliol de 1936. En el prefaci, del llibre 

“METALOGRAFIA  DEL  ACERO”, D. Julio de Rentería fa referencia a una crisi, que 

cal entendre com a socio-política, que ja s’havia implantat des dels primers anys de la 

Segona República, amb un govern que havia de contemplar els maximalismes 

anarquistes enfrontats als maximalismes ultra dretistes. En resum: un acarament a mort 

entre Largo Caballero, el “Lenin espanyol”, i Gil Robles, el “lider de la CEDA”. S’hi 

pot apreciar també, un cert desànim per portar a terme uns il·lusionats projectes. 
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7.1 La trajectòria que seguiren algunes empreses incautades 

Des del començament de la guerra, l’empresa Elizalde quedà confiscada i subjecta a la 

Comissió d’Indústries de Guerra (CIG), instrument del govern català per garantir el 

funcionament de les diferents empreses del Principat. Josep Tarradelles, com a conseller 

de finances, fou el “factòtum” d’aquest organisme, enfrontant-se tot sovint amb 

l’oposició violenta de la CNT-FAI, instal·lada en el govern de la Generalitat, com a 

resultat de coaccions i amenaces –recolzades pel Govern Central– davant les quals el 

President de la Generalitat no tingué més remei que claudicar. 

 

Els fets de maig de 1937, junt amb una notable reducció del pes de la CNT en la vida 

pública, determinaren la pèrdua del poder de la Generalitat, poder que passà a mans del 

Govern Central, i amb això, la progressiva confiscació de las indústries, per part de 

l’Estat espanyol, només a Catalunya més de 500 empreses. 

 

No obstant la complicada situació de la política i de la indústria, la Factoria no solament 

es mantingué com era sinó que rebé importants millores en equipament i ampliacions, 

de les que se’n pot destacar la construcció i equipament de la nau de premses, amb dues 

unitats, de 800 i 400 Tn, construïdes pels tallers Fill i Germans de M. OLIVA, de 

Barcelona, durant el període final de la República. 

 

Consta documentat que la Factoria només rebé un parell d’atacs per bombardeig des de 

mar, el 13 de febrer de 1937, amb impactes que produïren desperfectes de poca 

importància; i un darrer atac el 22 de juliol de 1937, que no feu blanc i només reberen 

els veïns de l’entorn de la Factoria. Durant la guerra, es fabricaven alguns components 

dels motors d’avió de combat dels que disposava la República, els Breguet i altres, 

avariats o tocats. També es fabricaven espoletes per equipar bombes, o potser també, la 

part de les bombes que ve tot seguit, a continuació de l’espoleta. 

 

Degut al fet de la incautació, els propietaris de moltes empreses catalanes, en acabar-se 

la guerra l’any 1939, quedaren sorpresos en trobar les seves empreses força millor 

equipades que quan les hagueren de deixar el 36, fugint de les barbaritats dels “faieros”. 

Particularment aquelles que per la seva dedicació foren susceptibles de transformació en 

empreses destinades a aprovisionar les necessitats de guerra, com metal·lúrgiques, per 

adaptar-les a la producció d’armes, munició, etc., o les del tèxtil i confecció per 

avituallar uniformes, sabates, etc. També s’ha donat el cas que, algunes empreses, 

havent estat abandonades l’any 36 pels seus propietaris, un cop acabada la guerra, ni 

aquests, ni cap possible hereu, mai donaren senyals de vida, de manera que els empleats 

que havien continuat al “peu del canó”, finalment, al cap d’uns anys, declaren i 

legalitzaren una comunitat, quedant propietaris de l’empresa. 

 

Acabat el conflicte, l’any 1939, L’Empresa Elizalde fou retornada als seus legítims 

propietaris, especialment pel que fa a la mestressa Dª Carmen Biada. La Factoria no 

havia patit cap mena de depreciació, més aviat al contrari, i continuà la producció de 

motors d’aviació: el tipus “Beta” de nou cilindres en estrella, refrigerat per aire, amb 

compressor i amb una potència normal de 750 cavalls a 2900 m. d’altitud; dos models 

del motor “Tigre”, de 125 i 150 cavalls, de quatre cilindres alineats i invertits, i 

començà el projecte i construcció del prototipus motor “Sirio”, de set cilindres, 

refrigerat per aire, carter integral, i amb compressor, que un cop homologat donà una  
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potència de 440 CV a 2100 rpm i a 2500 m d’altitud, resultant, amb un pes de 331 kg, 

una relació pes/potència de 0,75, no gaire satisfactòria. 

 

7.2 L’equipament i la dedicació de la Fàbrica durant la Guerra 

Tot i el temps passat des de l’acabament de la guerra, a Elizalde hi havien prou rastres i 

records de l’ensulsiada del 36. molta documentació encara portava el “SAF”-8 

(Subsecretaria d’Armament, Fàbrica nº 8) que li havia correspost en organitzar la 

indústria de guerra el conseller Josep Tarradelles. Que la SAF-8 es dedicava a la 

fabricació de bombes, ho palesa l’enfonsament del cuirassat ”España”, el vaixell 

insígnia de la força naval franquista, que cobria el bloqueig marítim de Bilbao. En un 

bombardeig de l’aviació republicana, una de les bombes entrà per una de les xemeneies 

del vaixell, i com és natural, amb un ¡¡booomb!!... impressionant en va fer “miques” del 

cuirassat Una altre versió d’aquest enfonsament: “Historia de España”, Tuñon de Lara, 

vol IX, diu que va topar amb una mina o que va rebre l’impacte d’un torpede britànic. 

(El franquisme no admetia “batalletes” victorioses de la República). La SAF-8 fou 

felicitada, i celebrà una festa per haver estat la factoria que havia construït la bomba. ?. 

 

Certament que resulta una escomesa amb un rerafons poc creïble. ¿Com podien fer 

arribar a la regió del País Basc les bombes fetes a Barcelona, amb les dificultats que hi 

havia per trencar el bloqueig naval i terrestre al que el País Basc estava sotmés?. Només 

hi cap una suposició, que els bombarders republicans sortiren de territori català o 

aragonès, sobrevolant part d’Aragó i de Navarra, espais dominats pel bàndol franquista. 

Un trajecte, certament, molt arriscat. Potser utilitzaren l’espai aeri francés. 

 

Quan es parla de la “força naval franquista”, cal considerar que com a tal només eren 

quatre vaixells espanyols, la resta, de molt més volum, eren unitats navals italianes i 

alemanyes, que anaven fent de les seves, mentre anglesos i francesos dormien a la palla. 

En establir-se el “Pacte de no intervenció” en la Guerra espanyola, per part de les quatre 

potències europees d’aquells moments: Gran Bretanya, França, Alemanya i Itàlia, es 

repartiren unes zones de control de les que s’encarregaren les respectives unitats navals, 

a fi d’evitar que als contendents espanyols els arribés material bèlic. 

 

Els eixerits Chamberlain, primer ministre anglès i Daladier, primer ministre Francés, de 

l’època, pactaren amb Hitler i Mussolini que les unitats alemanyes i les italianes 

patrullarien pel Mediterrani (estratègicament, l’espai idoni per protegir el pas de tropes 

franquistes d’origen africà cap a la Península), mentre que les angleses i les franceses 

anirien per l’Atlàntic i el Cantàbric. Clapíssim!!. Era el fil a l’agulla del pacte del Eix. 

 

7.3 L’afer del “Lanzovet” 

 

A l’Atlàntic, a començaments de l’any 1938, prop de l’estret de Gibraltar, fou 

interceptat i conduït a Sevilla un vaixell soviètic, el “Lanzovet”, anava, aparentment, 

documentat amb destí al port d’Odessa, a la Mar Negra, i el seu carregament, en la seva 

totalitat, era maquinària destinada a equipar una fàbrica de motors d’aviació i una 

fàbrica d’avions, certament, com es pogué veure més tard, la majoria de màquines i 

equips eren els més idonis, i alhora venien preparats i utillats, per mecanitzar 

components per un motor estrella semblant al “Beta”. Els contenidors o embalatges dels 
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equips tenien un doble fons on s’amagava la documentació per una altra destinació, la 

real, Barcelona (el destí Odessa només era una “tapadora”). Òbviament, en la 

intercepció hi havia hagut una confidència, pròpia d’algun “agent 007” o cosa semblant.  

 

Ja en ple Regim franquista, es procedí a la distribució de tota aquella maquinària entre 

les “Maestranzas Militares”. Elizalde en rebé un important lot. Algunes de les 

destinacions d’aquestes màquines i equips, es feren de forma bastant arbitraria, més amb 

els peus que amb el cap. Així, a la Maestranza de Automovilismo de Zorroza es 

destinaren les talladores d’engranatges cònic-helicoidals Gleason, però la màquina, 

especialíssima, per esmolar les eines de les talladores, va anar a parar a Madrid (podria 

ser que algú dels qui intervingueren en la distribució, amb cert desconeixement de la 

funció d’aquesta màquina, equivoqués el seu destí). 

 

7.4 Elizalde, SA es absorbida per l’INI i cessa com a Ind. Aeronàutica 

L’11 de desembre de 1949, mor Dª Carmen Biada Navarro Els seus fills Salvador, 

Arturo-Luis, Antonio, Rafael, Pedro i Miguel, en son els hereus de l’Empresa i hi 

continuen, com a empleats, ocupant diferents càrrecs sota la direcció, transitòria, de D. 

Julio de Rentería. Era la voluntat dels germans Elizalde, vista la seva predominant 

inoperància i passivitat, liquidar per subhasta l’ Empresa. Només hi havia l’oposició del 

gendre, el Sr. Coll. Segurament que el postor preferencial –si no imposat– fou l’INI 

(Instituto Nacional de Industria), de la mà de l’Estat espanyol, qui determinarà, tot 

seguit, la trajectòria que en el futur haurà de seguir l’Empresa Elizalde S.A., Fábrica de 

Motores de Aviación. 

  

L’11 de desembre de 1950, just un any, dia per dia, després de la mort de la mestressa, 

Dª Carmen, la casa Elizalde passa a integrar-se a l’ens estatal INI, i a partir del 27 de 

desembre de 1951 prendrà el nom de ENMASA (Empresa Nacional de Motores de 

Aviación, S.A.). Es tractava d’una caiguda ja anunciada. Si més no, sembla què 

qualsevol empresa industrial dedicada a l’aeronàutica no podia estar radicada a 

Catalunya. Ja s’havia produït un fet semblant, al voltant dels anys 20, amb la “Hispano 

Aviación”, una divisió de la “Hispano Suiza”, dedicada a la fabricació de motors 

d’aviació, que s’havia d’instal·lar a Guadalajara, si volia produí material per l’Exèrcit 

espanyol, fossin motors d’aviació o per camions, i l’any 1941, en virtut d’una 

reordenació del sector aeronàutic, portada a terme pel nou regim franquista, va anar a 

raure a Sevilla, a l’ombra de “Construcciones Aeronàuticas, S.A.”. 

 

Com a prolegomen de l’absorció d’Elizalde, dos destacats components de l’Oficina 

Tècnica, en Juli Lahosa i en “Pepe” Araujo, deixaren, al llarg d’una bona temporada, el 

seu habitual lloc de treball, per anar peritant el valor de l’Empresa al costat del senyor 

Coll (aquest, un component de la família Elizalde, casat amb una de les filles, María). 

 

Entre altres indicadors i malaveranys d’ aquest traspàs, ho fou el permetre que es fessin 

produccions alienes a l’aeronàutica, com ara components pel tractor ZDC-1, més motors 

MEN, mecanització de peces pels camions Pegaso de ENASA, una empresa estatal, 

etc.. Aquesta darrera, especialment, va ser l’esquer en que va caure Elizalde, SA: Es feia 

la feina, i a l’hora de cobrar, sempre hi havia la cançoneta de “No ha llegado la 

asignación de Madrid”, paciencia, ¡ya llegará!. Aquesta política de fer consumir 

energies i diners, combinada amb la maquiavèlica de retardar els pagaments, 
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aconseguint així un major endeutament de l’Elizalde davant els bancs, fou de gran 

eficàcia per portar l’Empresa a situacions cada vegada més dramàtiques. 

 

7.5 L’Ens estatal INI i l’època de la seva implantació 

L’ INI, Instituto Nacional de Industria, fou creat l’any 1941, com a un Organisme 

Públic de l’Estat Espanyol per tal de finançar i impulsar la creació d’indústries, en 

especial les dedicades a la defensa i al desenvolupament autàrquic del país. El 1968 

passà a ser una dependència del Ministerio de Industria. Econòmicament, la postguerra 

durà un decenni i mig. Fins a mitjants dels anys cinquanta no es recuperaren els nivells 

de renda i de producció del 1935. Fins el 1959 les relacions amb l’exterior no tornaren 

al nivell de l’any 1929. Un estancament tant prolongat fou conseqüència de les 

pretensions autàrquiques que l’Estat franquista intentà imposar per mitjà d’un 

intervencionisme que perjudicà, especialment, a aquelles regions que tenien com a 

primera i, gairebé única, activitat econòmica: la indústria, induïdes pel fet de estar molt 

vinculades i obertes a l’exterior, entre d’altres, la indústria catalana,.  

 

D’altra banda, la Dictadura volia frenar la industrialització de Catalunya. El 1944 

Franco declarava la seva intenció de “descongestionar las grandes concentraciones 

industriales de Barcelona y Vizcaya”,. Com a exemple de gestió, durant les 

negociacions que portà a terme l’INI per decidir quin havia de ser el punt geogràfic 

peninsular en el que s’havia d’instal·lar la factoria SEAT, el cap de l’Estat, Franco, hi 

intervingué disposant que fos a Extremadura, però l’empresa llicenciatària, la FIAT de 

Torí, imposà Barcelona, encara que la direcció havia d’estar radicada a Madrid, i la 

major part de personal directiu incorporat, fou foraster, respecta a Catalunya. Al llarg 

dels anys, Espanya s’ha convertit en el país d’Europa que més fàbriques de cotxes, 

camions, motos i altres vehicles de transport té per càpita, degut al fet que les regions 

tradicionalment industrials mai s’han preocupat de tenir una tecnologia autòctona i 

autònoma, i la tecnologia forastera s’ha instal·lat a on li han regalat l’espai. 

 

Una altre missió del INI, de cert abast, 

era la creació de llocs de treball propis, 

per col·locar-hi el superàvit de militars, 

oficials, sub-oficials i algun jefe. 

Superàvit que s’havia produït durant la 

guerra, quan l’exèrcit franquista, 

segons anava guanyant terreny, havia 

d’anar cobrint la reraguarda. Molts 

d’aquest nou personal eren gent amb 

poca o cap formació tècnica, sense un 

determinat ofici que fos adient a la 

producció mecànica d’alta precisió. Era 

gent que, havent guanyat una guerra, 

havien adquirit el dret a un futur el més 

estable possible. També eren necessaris 

per a cobrir els llocs de treball deixats 

per els que, per motius polítics, 

s’havien exiliat o ja no existien. 
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7.6 La Desfeta 

 

Mentre visqué Dª Carmen, no es manifestaren mai indicis que fessin pensar en una 

possible desaparició de l’Empresa. Un fet que, a partir de la seva mort, guanyava 

evidència cada dia que passava. Més d’un dels vells operaris de la casa ho preveia, i ho 

encertaren!. Que hi havia certes discrepàncies i distanciaments entre alguns membres de 

la progenie de Dª Carmen, incloent hi  D. Julio de Rentería, era cosa prou coneguda. Per 

la festa de Reis de 1951, un cop acabat el repartiment de joguines i la cerimònia 

d’imposició de les “Aguilas”, esclatà la “bomba” ... “Me voy porqué me echan ! ... las 

circumstanciés”. Malgrat els anys transcorreguts, encara es deixa sentir amb total 

claredat la veu de D. Julio de Rentería. Amb fermesa, amb un cert regust de repte, ... o 

potser despit ?, vers qui ? ... Amb el seu acusador “Me voy porqué me echan”, la 

mesurada pausa, donant temps als presents per copsar i entendre, ... el “no” expressat, 

però sobreentès per molts, ... i tot seguit la indefinició del “perquè,” ... “las 

circunstáncias”. Quanta amargor en aquell comiat degué sentir D. Julio. Quanta 

satisfacció pels que havien propiciat la seva defenestració !. Que el temps i la història 

judiquin a un i als altres. D. Julio, havia estat per nosaltres, el jovent, un bon conductor . 

 

7.7 Aparentment tot està en el seu lloc. Però! 

De moment, amb una nova presidència-gerència-direcció, a càrrec de D. Modesto 

Aguilera Morente, el “Presidente Gerente”, ENMASA segueix com a indústria 

aeronàutica, amb nous dissenys i proves dels motors “Alción”, “Flecha” i producció 

dels ja experimentats “Beta” “Tigre”i “Sirio”. El “Superdragón”, un motor “Beta” 

potenciat, segueix estan en la perspectiva d’ un ahnel.. Arribat l’any 1955, s’inicia la 

producció d’alguns components del motor a reacció “Marboré II”, entre ells el 

complicat ”formatge” (una peça, de les mides d’un formatge “Grouyier” amb més forats 

que un colador, cada forat amb les seves coordenades, molt estrictes). La resta de 

conjunts era importada de forma progressiva, amb tot això, es fa el muntatgei i feien les 

proves en els nous bancs especials per aquest “afer”, certament, una experiència molt 

necessària per posar-se al dia en matèria de motors d’aviació. El futur ja son els motors 

a reacció, dels motors alternatius per aviació, ja en diuen “molinets de cafe”. Un 

ajornament iniciat gràcies a la llicència obtinguda de la Société Française Turbomeca. 

Ajornament que fou avortat, al cap de pocs anys d’haver-lo iniciat, quan l’ INI decidí el 

cessament d’Elizalde (ENMASA), com a indústria aeronàutica. 
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El 20 de juny de 1973, es signa l’Escriptura segons la qual les restes d’”aeronauticitat” 

que li poguessin restar a ENMASA, passant a formar part de “Construcciones 

Aeronauticas, S.A” de Sevilla. Empresa que a començaments de 1972 ja s’havia 

fusionat amb l’antiga “Hispano Aviación, S.A. (HASA), què ja feia anys que vivia a 

Sevilla. 

 

Com a “Fábrica de Motores de Aviación”, i des de la seva fundació l’any 1927, Elizalde 

ha viscut sempre a recés d’un sol i “segur” client: l’Estat, i no ha tingut necessitat de 

gastar-se fent alguna gestió comercial per “buscar feina” amb possibles clients 

alternatius. El darrer encàrrec del Ministerio del Aire, a l’entorn de l’any 55, fou la 

compra de 50 motors BETA Super Dragón, amb una variant consistent en la 

incorporació d’un reductor, que calia, primerament, homologar. Un cop acabada la 

fabricació, tots aquests motors estigueren mesos, potser algun any, dormint al 

magatzem. No passaren gaire més de cinc anys, que l’Empresa quedà a disposició de 

qualsevol OPA. 

 

Arribat el seu traspàs a l’INI, i convertir-se en ENMASA, la situació va canviar a pitjor. 

D’entrada, la nova gerència creà una factoria, instal·lada a Torrejón de Ardoz, per 

dedicar-la a la reparació o recuperació de reactors altres que el Marborè, amb poca o cap 

ocupació a la vista per l’antiga factoria de Barcelona. Per acabar-ho d’espatllar, 

s’enterboleixen les relacions amb Turbomeca (França) per causa de l’exportació de 

reactors Marboré II, fabricats amb llicència francesa, que fa Espanya a Algèria (al 

FLN), país llavors en guerra amb França. 

 

Just culminat el traspàs, s’incorporen a l’Empresa un nombre crescut d’Ingenieros 

Aeronáuticos i Ayudantes de Ingeniero Aeronáutico (alguna promoció sencera). 

L’Empresa, des que entrà en la producció de màquines destinades a la propulsió 

d’aeronaus, ja tenia els seus enginyers experts en aquelles qüestions aeronàutiques més 

incidents en les màquines propulsores, tenia només els que necessitava. Però, el que 

més i havia a l’Empresa, i és el que sustentava la seva qualitat, era enginyers, tècnics i 

menestrals molt experts en la producció mecànica d’alta precisió, un equip 

imprescindible per fer, amb tota garantia, màquines propulsores d’aeronaus, o del que 

sigui, com ja s’havia demostrat. 

 

Segurament que, de resultes d’aquesta incorporació massiva de personal i altres 

mancances com ara, falta de criteri comercial i de clients o infidelitat en els cobraments 

dels deutors, a ENMASA li degueren sortir números vermells per tots costats, i de 

retruc, l’Exèrcit de l’Aire, l’únic client en perspectiva, li tancà la porta i decidí importar 

motors i avions, tot prescindint de la producció encarida, de la “Empresa Nacional de 

Motores de Aviación S.A.”. 

 

Entretant prossegueix, esperant trobar una sortida, la fabricació de motors Diesel: P-11, 

P-21, P-31, d’entre 40 i 70 CV, un disseny propi, de aplicació polivalent, que ja s’havia 

iniciat l’any 1948. Altres diversificacions foren els motors MEN, de cicle Diesel, per 

equipar grups electrògens, comercialitzats per una empresa de nova creació: 

“Maquinista, Elizalde, Nadal”, o el tractor ZDC-1 (C.E.T.A. 40 CV), dels que Elizalde 

en fabricava el motor i “La Maquinista” la resta, també motors per motocicletes OSSA, 

màquines eina (el trepà radial KION), “tornilleria” de alta qualitat, com cargols i 

volanderes, serveis de laboratori, forja de peces diverses, fabricació d’engranatges, 
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furgonetes DKV, etc. i, finalment, “propulsors per submarins de butxaca” (per dir-hi 

alguna cosa més, amb imaginació), el que fos, per poder subsistir. 

 

Per saber quina és avui la situació de la indústria aeronàutica a Catalunya i què s’està 

fent, tractant de ressuscitar-la (si els hi convé i els hi ho permetent), es pot consultar la 

pàgina www.bcnaer ospace.org . 

 

7.8 Pensant i suposant el perquè de la desaparició d’Elizade, S.A 

Al marge de la història“historiada” (en aquest cas, la paraula “historiada” vol dir: amb 

certa aproximació, ja que ningú dels que hem col·laborat en la redacció de la present 

memòria, ha estat en la totalitat del quid pro quo de la qüestió). Tocaria ara, entrar en 

algunes elucubracions o divagacions mentals sobre la mort de l’Empresa Elizalde. 

 

Per què mor Elizalde?. Quin fou el col·lectiu o l’estament que tingué interés en fer fora 

del mon industrial una empresa senyera com era Elizalde?. A partir de quin moment es 

plantejà la seva desaparició?. T enia, d’entrada, l’INI un interès especial per controlar 

Elizalde?, suposant que així fos, perquè la “destruí” tan aviat?. Son molts els punts que 

caldria escati per arribar a una resposta convincent,...si és que hi ha una resposta que 

sigui convincent. 

 

Es fa difícil contestar aquestes preguntes, si bé el que és inqüestionable, és que mentre 

visqué Doña Carmen, no es manifestaren mai indicis que fessin pensar en la desaparició 

de l’Empresa. En aquells dies era la única empresa del país amb capacitat, equip i 

tecnologia adequada per la fabricació de motors d’aviació, i malgrat això, es varen fer 

mans i mànegues per fer-ne estelles. 

 

Realment, costa d’entendre que una empresa, amb la seva història i amb l’equip 

industrial i tècnic que tenia, acabés com va acabar. Els milions i milions que costà 

muntar Enmasa, que vol dir els milions i milions que costà a les butxaques de tots 

plegats, i que no serviren per rés. 

 

ENMASA morí el 20 de juny de l973, quan tot el que quedava de signe aeronàutic fou 

liquidat i transferit a Construcciones Aeronáuticas de Sevilla. A partir del 1951, sota la 

gestió de l’INI, l’Empresa havia adoptat el nom de ENMASA, va quedar ben retratada 

com a una entitat que no sabia a on anava, 

 

Entitat que realment per l’únic que servia fou per crear un “stock” de llocs ben 

remunerats destinats a alguns militars addictes als postulats del Generalísimo i del seu 

equip de govern. Contemplant les seves realitzacions, queda ben aviat entès: 

 

En els anys que l’Empresa va viure sota la “ègida” de l’INI, s’embarcà en produccions 

tan heterogènies com, (:) 

 

- Motor Alción, de 7 cilindres en estrella, 275 CV. No tenim constància de que 

s’arribés a produir alguna petita sèrie, ni de per a quin aparell s’havia projectat i 

anava destinat. 

 

- Motor Flecha, de 4 cilindres horitzontals, oposats dos a dos (boxer), 90 CV. 

Sembla que només era una afusellada del motor americà “Continental” (Això no 

http://www.bcnaerospace.org/
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cal tenir-ho en compte, l’apropiament del que altres inventen o produeixen és un 

fet normal. A vegades, no sempre, degudament legalitzat). Encara, aquest 

motoret equipava les avionetes “PIPER”, que construïa AISA, pensada amb 

l’objectiu de cobrir un possible mercat en avionetes per a clubs de aeronàutica, si 

hi hagués hagut alguna mínima empenta comercial, amb interès civil, no militar. 

 

- Motor “Marboré”, produït amb llicència de l’Empresa francesa Turbomeca, 

reactor de 400 kf (≈3.900 N) d’empenta. Equipaven les avionetes SAETA, 

destinades a la formació-adaptació de pilots per aviació de combat. Fou un intent 

lloable de passar a la tecnologia de motors a reacció, es podria dir l’única 

temptativa aprofitable, en quant a una actualització tecnològica, però, no hi 

hagué cap mena de continuïtat.  

 

- Motors estàtics (tot lo més mòbils imaginable fou sobre un tractoret, o màquina 

segadora), P-11, P-21 i P-31, monocilíndrics de 30-40 CV, en versió Diesel i 

benzina. Una producció que no resolia cap problema en el mercat d’aquells dies, 

ja sobresaturat. 

 

- Un trepà de tipus radial, dotat de bandera de 750 mm del que només es fabricà 

el prototipus. 

 

- Per acabar-ho d’adobar, ENMASA s’oferia per mecanitzar “piezas" diverses: 

engranajes i tornillería, fins i tot volanderes de 6 m/m de diàmetre, etc.,per 

subministrar a altres indústries, en competència amb qualsevol taller subsidiari. 

 

Tot plegat, molts prototipus amb molt poques realitzacions pràctiques de cara al mercat. 

Amb l’incongruència de pretendre fabricar, simultàniament, motors Diesel, motors per 

aeronaus, trepans,... ¡i, sobre tot, les volanderes de 6 mm!, com s’anuncia, sense cap 

mena de “rubor”, en la revista EAE (creiem que només s’anuncià en la revista EAE, 

perquè, si és que també sortí al carrer, ja hauria estat una qüestió .de jutjat de guardia. 

 

És del tot injustificable, és més, increïble, la ximpleria de haver dedicat tantes i tantes 

hores i tants i tants milions com costa arribar a la materialització d’un prototipus de 

qualsevol enginy mecànic. No es compren fer-ho amb l’alegria i incompetència 

demostrada pels equips tècnico-comercials (?) de l’ínclita ENMASA. Anatema, 

¡anatema! pels responsables de la mort d’aital Empresa. “Mejor será que corramos un 

tupido velo”, i dediquem-li un emotiu rèquiem per la nefasta història de l’INI i les seves 

“creaciones”, que tanta incidència tingueren en la desestabilització de la indústria 

d’automoció i motorística catalana. 

 

 

8 L’AMBIENT SOCIAL  I  POLÍTIC  A  PARTIR  DE  1939 

Foren anys d’institucionalització política sota la influència dels totalitarismes nazi, 

alemany i feixista, italià. Hi hagué una forta repressió contra els partits i sindicats 

vençuts en la guerra, i contra les cultures nacionals de Catalunya i el País Basc. 
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8.1 Una primera etapa de govern franquista (1939–1945) 

Tingué lloc el retrobament de molt personal antic de l’Empresa, entre ells directius i la 

“Progènie” Elizalde, que durant el període bèlic s’havien absentat. També la 

incorporació de personal nou vingut de la mà del nou Règim. Establiment i adaptació 

d’un primitiu organigrama. Represa de la producció de motors “Beta” i primers 

prototipus de motors “Tigre”. Al començament, devien entrar en discussió sobre la 

conveniència d’instaurar una escola d’aprenents. 

 

El juny de 1940, un cop derrotada França, Alemanya estigué a un pas de guanyar la 

guerra, i el govern espanyol es mostrà molt ben disposat a entrar-hi; però exigint 

d’Alemanya, a canvi, una gran quantitat d’armament, d’aliments, i Gibraltar, i territoris 

del nord d’Àfrica... Uns pagaments que l’Alemanya de Hitler no acceptava. En realitat, 

els alemanys estaven poc interessats en l’entrada d’Espanya en la guerra, degut a la 

situació de ruïna econòmica en la que es trobava Espanya, i ja convençuts de que 

guanyarien la guerra ells solets, no els interessava haver de repartir el “pastís” amb 

Espanya, un País que no podia aportar altre cosa que no fossin homes, carn de canó. 

Entre les col·laboracions franquistes amb les potències del “Eje”, que se sàpiguen, es 

poden anotar les següents: 
 

 

- L’enviament de productors a 

treballar a Alemanya, ja fos per 

voluntat o adhesió pròpia o bé per 

algun tipus de “redempció” 

encoberta.. La majoria foren gent 

sense ofici o aventurers. Molts d’ells 

ja no tornaren, havien deixat la pell 

sota les bombes dels “aliats”, que 

s’acarnissaren amb els seus atacs aeris 

sobre els centres de producció.  

 

 
 
 
A la França de Vichy vençuda, també 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1941, centenars de 
productors cap a 
Alemanya 
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- L’enviament de l’anomenada “División Azul” (el color li ve del de la camisa. que 

lluïen els falangistes) quan Alemanya declarà la guerra a la Unió Soviètica. De la má del 

general Agustín Muñoz Grandes, s’hi integraren al voltant de 20.000 homes. Actuaren 

destinats al front de Leningrad, que costà 5.000 morts i nombrosos presoners. 

 

- L’exportació a Alemanya, en exclusiva, de gairebé tota la producció espanyola de 

wolframita (importants jaciments a Salamanca i Orense). Un element químic, el tungsté, 

de gran utilitat per la producció del seu carbur, amb el qual poder elaborar al·leatges de 

molt elevada duresa, de l’ordre de 1800 unitats Vickers, de gran utilitat per augmentar el 

poder de penetració dels projectils endurint la seva punta, i així perforar amb més 

facilitat el casc dels vaixells enemics i el d’alguns blindats terrestres. 

 

- Col·laboració del Règim franquista amb xarxes d’espionatge al costat d’Alemanya  

 

8.2 Una segona etapa de govern franquista (1945–1951) 

 

Període de grans dificultats: Amb l’acabament de la Segona Guerra Mundial, i la 

desaparició dels règims feixistes, amb els quals el franquisme havia col·laborat 

estretament durant els anys de la guerra, les potències vencedores acordaren l’aïllament 

polític del franquisme, la marginació d’Espanya de tots els organismes internacionals, 

entre ells la ONU, l’exclusió de les ajudes del “Plan Marshall” per a la reconstrucció 

d’Europa, i tingué lloc la retirada d’ambaixadors. Situació que conduí a un greu 

estancament econòmic. Però, el Règim, i amb ell bona par de la població addicta, no, s’ 

intimidaren, tot al contrari, s’esperonaren, replicant amb cançonetes d’una lletra tant 

ridícula, com: “a la ONU fué Joselito Paco porqué su mujer le arreó un tortazo”, i 

altres entelèquies i invectives en contra de la ONU. Rèplica que donava peu a un cert 

gastament de la imatge dels espanyols. 

 

8.3 Una tercera etapa de govern franquista (1951-1959) 

 

Aprofitant la conjuntura de la “guerra freda” que capgirà la situació, el Regim 

franquista, fent costat al bàndol capitalista del enfrontament –l’altre era el comunista– 

aconseguí el reconeixement internacional. Tornaren els ambaixadors que se n’havien 

anat el 1946. Poc temps després Espanya ingressava a la ONU i rebia un ajut Nord-

Americà que facilità el procés d’una certa recuperació econòmica. Un fet que fou 

segellat amb una gran abraçada entre Eisenhower i Franco, i aquest declarat “Centinela 

de Occidente”. 

 

Des de ja feia anys, l’intervencionisme autàrquic arbitrava la concessió de permisos 

d’importació i la disposició de primeres matèries –els cupos–, autoritzant als industrials 

beneficiats la revenda d’una part del cupo, als preus de taxa, preus que acabaven alterats 

sota el pes d’un actiu mercat negre. Una època, aquesta, en la que encara hi havia més 

entrebancs: la fixació dels salaris per decret del Govern, les restriccions d’electricitat, el 

racionament dels queviures, el control de canvis de moneda que complicava 

l’administració del personal estranger col·laborador, les traves a la repatriació de capital 

i una sobrevaloració de la pesseta en relació amb el seu valor en el mercat internacional. 
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La manca d‘habitatges i els baixos ingressos de molts treballadors, feia que, pels anys 

cinquanta, unes seixanta mil persones visquessin a Barcelona en barraques, que 

formaven barris sencers, i que un nombre similar estiguessin rellogades en estretes  

 

condicions en habitatges saturats. Si les inundacions d’octubre de 1962 al Vallès 

causaren tantísimes víctimes, no va ser únicament per la manca d’obres de canalització 

de les rieres, generalment seques, sinó també per la incúria de les autoritats que havien 

deixat edificar en llocs on mai no s’hauria hagut d’autoritzar la lliure permissió de fer-

ho, pel perill d’aiguats i avingudes. 

8.4 La condició religiosa de l’Empresa 

 

L’Empresa, confessionalment era cristiana i catòlica, encara que no es tractava d’una 

imposició religiosa i molt menys condicionada, però era evident, d’acord amb la 

pràctica continuada de diverses activitats de caràcter religiós: exercicis espirituals en 

retir a Sarrià, dissabtes de retir, conferències quaresmals, a càrrec dels pares Losada i 

Cortés, tots dos jesuïtes, al menjador de l’Empresa, mes de Maria, mes del Sagrat Cor, 

tandes d’adoració nocturna, una pràctica amb molta acceptació que donà lloc a la 

formació d’un torn sota l’advocació de “Nostre Senyora de Loreto”, patrona de la 

Aviació, associació de la que n’era president D, Arturo Elizalde. Mai es va percebre 

entre el personal, cap tipus d’actitud refractària als fets religiosos. Certament, dins tot el 

col·lectiu s’hi podien reconèixer adeptes i indiferents, tampoc hi hagué mai cap grup o 

persona manifestament oposada a les pràctiques religiosses. 

 

Podríem remetre’ns, atribuint-ho a determinades actituds llavors presents, sense por 

d’equivocar-nos, a una reflexió que l’any 1968 donà a conèixer Joseph Ratzinguer, avui 

Papa Benedicte XVI, que, certament, degué estar en desacord amb l’actitud de molts 

dels creients i sobretot practicants conservadors de la classe dels anys 40  50, en quant 

al fet religiós. En resum, deia: “Fins i tot per damunt del Papa, com a expressió 

vinculant de l’autoritat eclesiàstica, hi ha la pròpia consciència, a la qual cal obeir en 

primer lloc, si fos necessari, àdhuc en contra del que digui l’autoritat eclesiàstica”. 

Reflexió més d’acord amb una fe laica. Que per a molts, acceptar-la hauria estat 

impensable i hauria aixecat butllofes, degut al conservadorisme que llavors dominava 

bona part de la nostre societat, molt imbuïda de les tradicions imposades des de dalt. 

 

8.5 Sociabilitat i acolliment 

 

Diu un proverbi: “L’expressió del rostre és el reflex de l’ànima” (“la cara es el espejo 

del alma”). Instintivament ho constatem en el simple fet de veure un retrat. 

 

Pensem ara, com a exemple (i no és l’únic, ni molt menys), en el Sr Lluís Torra 

Almenara, director i co-fundador de la EAE, un home vingut de les terres de Lleida, el 

Segrià, d’origen camperol, amb una sòlida formació sòcio-cultural-religiosa, totalment 

entregat a la missió de formar gen jove. Posseïa el do de saber adoptar en cada situació 

l’actitud més adient: severitat, tolerància, afabilitat,... sempre clarament expressades 

pels trets del seu rostre. Sociable en extrem, fins i tot es complaïa amb l’afany 

d’integrar-se en els costums dels que havien estat els seus alumnes, adoptant, 

familiarment, els mateixos llocs d’estiueig que eren els habituals d’algun grup d’ex-

alumnes. En l’aspecte social es constata la presència d’ una “gran família Elizalde”. 
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Ja des de feia molt de tems, des del voltant dels anys vint del passat segle, quan encara 

no s’havia instaurat la Seguretat Social, l’Empresa mantenia un Fons d’Assistència, 

sostingut per aportacions mensuals dels mateixos empleats i també per donacions de la 

mestressa Dña Carmen, procedents de la Fundació Amèlia Elizalde, per Dña. Carmen 

instituïda, que cobria l’abonament dels jornals de les baixes per malaltia i ajuda en casos 

de viudetat. 

 

Com a exemple d’assistència col·lectiva, en un cas més proper, havent desaparegut el 

referit Fons, a la mort de Manuel Mª Àlvaro Periane, que deixava viuda amb sis fills, 

l’any 1965, un grup de caps de servei, en el que s’hi afegí el Presidente Gerente, D. 

Modesto Aguilera, decidí obrir un fons bancari. sostingut per l’aportació de quotes 

mensuals de 100 Pts, una ajuda temporal que tingué uns dos anys de duració. 

  

Com a un cas d’evident companyerisme, entre molts d’altres, podem citar la visita d’un 

grup d’ alumnes, ex-alumnes i professors al vaixell destructor “Lepanto”, ancorat al port 

de Barcelona, acompanyats pel director, Sr. Torra i el subdirector Sr. Cayetano de la 

EAE (tercer i segon per l’esquerra), al seu costat el responsable del vaixell, el capità 

Cayetano, germà del sub-director de l’EAE. 

 

 

 

¡Sempre al peu del canó 

 

8.6  La condició política de l’Empresa 

Políticament, l’Empresa era un oasi. En els anys quaranta, encara eren  recents les 

seqüeles de la gerra. A l’exterior de l’Empresa la política era crua i dura, a dins, ningú 

es manifestava en cap sentit (bé, hi havia algun que altre que encara no s’havia adonat 

de en quins temps vivíem). Afiliats al únic partit polític legalitzat n’hi havia molt pocs, 

poquísims, se n’coneixia algun de segur i algun que altre de dubtós, la majoria d’ entre 

el personal de taller passava de tot convenciment de caire polític, encara que tampoc hi 

havien masses opcions en aquest sentit, almenys legalment autoritzades, o més ben dit, 

no perseguides. 
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No obstant, i a tall d’exemple de com administrava el Règim franquista les qüestions 

laborals, inserim tot seguit, copiats del apartat “Clàusules” del model oficial del 

“Contrato de Aprendizaje” aprovat per la “Central Nacional Sindicalista” CNS (Sindicat 

Únic) els compromisos als quals quedaven subjectes l’empresari i l’aprenent: 

 

 
 

Clàusules, amb set referències al “Frente de Juventudes”, idees polítiques que no feren 

gaire “forat” en l’àmbit de l’Empresa Elizalde.  

 

8.7 La condició lingüística de l’Empresa 

Des d’un punt de vista social, un dels trets identitaris que donen caràcter a una persona 

deu ser, segurament, la/s llengua/s que cadascú porta a dins. Cal dir que mai es presentà 

cap mena de desavinença per una qüestió lingüística. El 80 % del personal de la casa 

Elizalde, era bilingüe o multilíngüe, un 15 % monolíngüe castellà i diguem que potser 

un 5% patia certa dificultat per expressar-se en castellà. Naturalment, llengua oficial ho 

era només el castellà. Tota la documentació, comunicats i l’ensenyament a l’escola, era 

fet en castellà. 

 

En general, es pot dir que, amb algunes excepcins, les converses entre la gent de baix 

eren en català. Els caps d’alt nivell i els directius només parlaven en castellà. A 

començaments de l’any 1939, ja en temps postbèlic, quan l’Empresa reemprenia la 

pròpia activitat, l’idioma català el foteren de panxa enlaire. En algunes zones dels tallers 

hi havia unes garites telefòniques amb un rètol penjat a la porta on es llegia: 

“Terminantemente prohibido hablar por este teléfono en dialecto catalán”. Calia veure 

la conyeta que montava el cap de Coordinació, el Paco Illa, n’hi havia per trencar-se de 

riure, ho feia com els clàssics guàrdia urbans, els “Xanxes”, de sainets i comèdies o 

poesies humorístiques de l’ ”Esquella de la Torratxa”. No passà molt de temps perquè 

desapareguessin aquells cartells. 
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“Jamais” oírem eixida dels llavis d’algun dels germans Elizalde o de Dª Carmen, la 

mestressa, una sola paraula en català, mai. Talment sembla que la llengua catalana la 

tenien proscrita per decret familiar. El seu comportament, el seu “port” personal, era 

marcadament francès, més que espanyol. Si algú, per posar-los a prova, se’ls dirigia en 

català era com si sentissin ploure. Això si, absolutament respectuosos i sense cap 

comentari, ni tan sols alguna al·lusió o insinuació fregant el tema, “jamais” varen 

mostrar la més ínfima actitud en contra del fet català i de la seva identitat. Per ells tots 

eren espanyols. 

 

I ja que estem tocant la qüestió lingüística, podem adduir, com a simple anècdota i sense 

cap ressentiment, un determinat fet, que es pot qualificar de desacostumat: Un dels 

ensenyants i exalumne, en Just Ferrer i Flotats, q.e p.d., un bon dia, va donar la seva 

classe en català, -sempre ho feia en castellà- però aquell dia, per alguna raó, potser un 

sentiment d’autoestima, li deuria semblar que ho havia de fer en català, a més, la llengua 

habitual entre ells era el català. 

 

Doncs succeí, que un dels nois assistent, integrant de l’alumnat de la promoció xxxx, tot 

decidit, va anar a denunciar el fet al enginyer, també ensenyant, qui figurava com a 

subdirector de l’Escola. Aquest, va reprendre, amb certa severitat i benvolença, a n’en 

Just, qui va mantenir-se en una actitud estoica exemplar. En Just no va trigar a sumar-se 

a la “diàspora”, per anar a aixecar, a pols, més d’una de les empreses industrials 

senyeres que hem conegut a Catalunya. Un fet, el menyspreu a una llengua, la que sigui, 

que no s’adiu amb l’excel·lència de l’Empresa Elizalde que hem conegut. 

 

8.8 La condició “castrense” de l’Empresa.  

 

“Elizalde, S. A. .Fabrica Española de Motores de Aviación”. Clasificada Industria 

Aeronàutica. Grupo AA. Militarizada. 

 

Aquest era el registre que li corresponia a l’Empresa Elizalde, de forma tal que, 

qualsevol litigi o simple desavinença laboral que sorgís, calia resoldre-la, si era greu, 

davant d’un Tribunal Militar (Llei de Jurisdiccions encara ?). Tots érem “milites”, des 

de coronel al cap d’ amunt fins a soldat de segona al cap d’avall. Cal afegir-hi el 

Presidente Gerente, amb seu a Madrid, potser era general, venia molt de quan en quan. 

 

La casa Elizalde, com a empresa militaritzada que era, gaudia de la prerrogativa de tenir 

homes joves en edat de fer el Servei Militar enquadrats en la seva plantilla i nòmina, 

com a soldats de 2ª que eren, tenien el deure, un dia al mes, de vestir l’uniforme 

d’aviació i anar a fer guàrdies a la base d’hidroavions que hi havia al Port de Barcelona, 

hi anaven en grups de cinc cada dia, aquest servei excloïa de fer guàrdies als soldats del 

petit destacament enquadrat a la Base. Prèviament, cada “quinta”, ja havia fet uns quatre 

mesos de servei actiu en una base o caserna de l’Exercit de l’Aire. 

 

Una anècdota, certament interessant, degut al singular relleu dels seus protagonistes: el 

“Duo Dinámico”, Ramon Arcusa i Manuel de la Calva, exalumnes de la XVI promoció 

de la EAE, hagueren de passar, una estada breu de només tres o quatre dies en el 

calabós d’una caserna de l’ Exercit de l’Aire. 
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Aquests dos nois, que als anys cinquanta ja eren oficials de la casa Elizalde, també eren 

soldats destinats a una empresa militaritzada, subjectes a un reglament militar, amb el 

compromís decretat pel Ministro del Aire, Gonzalez Gallarza, en el que exigia una 

continuïtat en l’Empresa de sis anys, com a mínim. Però, degut als compromisos 

particulars d’aquests nois, compromisos inherents a tots els cantautors molt reeixits, es 

notava cert abandó en les seves obligacions com a soldats: absentisme, retards en 

l’horari, etc. Llavors, el Director de Fàbrica, el tinent coronel, Josep Mª Brusés, requerí 

un escamot de guàrdia de l’Exercit de l’Aire perquè s’els endugués arrestats. 

8.9 La situació econòmica del País 

 

La política autàrquica desenvolupada durant els anys quaranta havia tingut gravíssimes 

conseqüències per a la vida quotidiana de la població i per a l’economia. Al final dels 

anys quaranta, la situació no podia ser més depriment, el poder adquisitiu seguia sense 

assolir els nivells de preguerra, cosa que motivava que el mercat interior restés escanyat, 

el comerç exterior continuava col·lapsat, de manera que no era possible renovar la 

maquinària ni tampoc disposar de primeres matèries (les que eren d’importació, que 

eren moltes) en les quantitats necessàries... D’altre banda, el complex entramat 

intervencionista, creat pel règim, havia desarticulat el funcionament dels diferents 

mercats, i com a resultat d’això, s’havia afavorit l’extensió d’un mercat negre on els 

preus dels productes eren abusius, cosa que feia impossible que la majoria de la 

població pogués adquirir tot un seguit d’articles imprescindibles... 

 
(L’apartat 8.9 ha estat extret de l’HISTORIA Política, Societat i Cultura del Països Catalans. Enciclopèdia 

Catalana, vol. 10). 

 

8.10 La vaga de tramvies i un “Consell de Guerra” 

L’any 1951, el desgavell econòmic era absolut (i seguiria així fins l’any 1960 que donà 

pas al “desarrollisme franquista” 1960-1975, en el que Espanya experimentà un 

creixement econòmic espectacular, només superat pel Japó, ¡si n’hi havia de coses per 

fer!). Entretant, un conjunt d’esdeveniments havien fet possible que el malestar popular 

comencés a manifestar-se públicament. La més representativa de les manifestacions fou, 

a finals de febrer de 1951, la vaga de tramvies, sens dubte, la vaga més sonada i reeixida 

de la postguerra. Aparentment, no anava més enllà d’una pacífica protesta dels 

ciutadans de Barcelona, que consistia en no fer us dels tramvies –un èxit total vaga 

motivada per l’increment sobtat del preu del bitllet, que de 0,50 passava a 0,70 pts, tant 

sols un 40%, què no era poc. Entre febrer i març, la vaga s’allargà uns deu dies i s’acabà 

el mateix dia que quedà restablert el preu del bitllet a 0,50 pts., tot seguit ja es connectà 

amb la vaga general del 12 de març. 

 

L’ambient, poc a poc, es va anar congriant, i molta gent, ja farta i cansada de tan 

caminar, passà a l’acció llançant pedres que impactaven i esmicolaven els vidres dels 

“trams” que circulaven de buit, com si no passes rés, amb dos o tres “grisos” a bord. Un 

dels darrers dies de la vaga, havent dinat, un grupet de companys ens trobàvem a la 

cruïlla del Passeig de Sant Joan amb el carrer Rosselló contemplant l’espectacle des de 

de darrera d’una ben nodrida concentració. Tot d’un plegat, començaren a ploure, a raig, 

quantitat de “projectils” (pedres), que trencaren uns quants vidres dels trams. 
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Se n’aturaren dos, un en cada sentit de circulació, i baixaren d’ells mitja dotzena de 

“grisos” disposats a repartir estopa. 

 

I, a córrer, ¡cames ajudeu-me!. Entrarem a la factoria tot el grupet de cop per la porta 

petita, gairebé l’un sobre l’altre. Un dels policies que ens seguia, segurament se n’va 

adonar o devia saber, que erem empleats d’una “Empresa Militaritzada”, i per tant, es 

tractava d’un cas digne de ser tramès a més alta autoritat; aquell policia, entossudit en 

voler fer-nos uns quants blaus a cops de porra, intentà entrar a la Fàbrica, però no passà 

de la porta, perquè, casualment, un dels exalumnes, un dels “ganapies” de la Primera 

Promoció, en Juli Lahosa, exhibint la graduació militar de sergent, li va parar els peus, 

dient-li, tot fent-lo quadrar, que aquell espai era domini de l’Exèrcit de l’ Aire i que ell 

com a policia armada allí no hi tenia res a fer, que ja ho tindria en compte la Direcció. 

 

El policia en degué prendre nota, la qual, se suposa que arribaria a mans del Cap 

Superior de Policia, i a aquest devia faltar-li temps per passar-ho al Governador Civil, 

l’Excm. Sr. Baeza Alegría. Tot seguit, degueren donar un cop de telèfon a la Direcció 

d’Elizalde denunciant el fet i exigint una acció correctiva exemplar. I ja tenim el tinent 

coronel, Josep Mª Brusés, Director de la Factoria, prenent posicions i adoptant una 

actitud, pròpia d’un”zafarrancho de combate, fins a muntar tot un “show”. 

 

Però, s’equivocaren d’encausats. Aquests foren sis innocents empleats, entre ells la Srta. 

Mercè Lahosa, secretaria del mateix Sr. Brusés, i el Sr Barrachina, encarregat de la 

secció de banys electrolítics. Foren implicats només perquè el dia d’autos, al no sortir 

de casa seva perquè hi havia un excés de rebombori pels carrers, no assistiren al treball. 

Al dia següent, al arribar a la feina, els declararen tots arrestats i així estigueren fins a 

les tres de la tarda, moment en el que es reuniren amb els “fiscals” (els que demanen 

responsabilitats) i es constituí la mesa del “consejillo de guerra”, format pel tinent 

coronel Martinez Zorrilla, cap del Sector Aéreo (segurament que el devia enviar el 

Governador Civil), i el tinent coronel Josep Mª Brusés. 

 

Els llegiren la llista d’inculpats i càrrecs, i es feu l’anunci d’un proper “Consejo de 

Guerra”. Finalment, no s’arribà a cap sanció, i es tirà molta terra a sobre d’aquell absurd 

consell de guerra. Es suposa que tots plegats, els militars que havien armat aquell 

guirigall, es donaren compte de la ridiculesa i del poc senderi que haguessin mostrat 

muntant un “Consejo de Guerra” per aquella fotesa. 

 

Ens consta què el Sr. Brusés s’excusà davant la seva secretària, manifestant que li va 

saber greu haver de fer el que va fer; però que l’ordre que havia sortit del Govern Civil 

era sancionar tota falta d’assistència al treball no justificada. El què pretenia el Govern 

amb aquella mesura, era reduir la presència de personal al carrer. Per l’ocasió, ja s’havia 

recordat al personal, amb un cartellet, que aquella era una “Empresa Militarizada”, que 

anéssim amb compta, un cartellet que no el va veure tothom. A pesar de l’ordre 

governativa, els carrers s’ompliren a vessar de gent, conjuntura aprofitada per els 

agitadors professionals que mantenint-se en els clàssics “angles morts” inciten als 

curiosos i desvagats a participar en les corregudes i disturbis. La creu dels militars és 

aquesta: l’haver de fer el que no voldries fer, però que t’hi obliga l’endurida disciplina.  

 

La fibra castrense del Sr. Brusés era insubornable. En alguns moments, extraoficials, 

molts de nosaltres havíem mantingut converses en català amb ell, com també les havíem 

tingut amb el Sr. Lluís Torra i amb el Sr. Josep Romeu (amb aquest sempre, donava 
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gust); però, el Sr Brusés, en quant a aquesta qüestió, era molt diferent, no admetia cap 

mena de desviació. 

 

Doncs bé, incidint amb la qüestió de la llengua, un bon dia, un dels exalumnes de la 

Primera Promoció, en Juli Lahosa, vol tenir unes paraules amb el Sr. Brusés, arran del 

“consell de guerra” que implicava a la Mercé, la seva germana, i anà cap el seu despatx.  

 

Truca a la porta: 

  

 Pam, pam 

  

 Pase ¡¡ (era la veu inconfusible del Sr. Bruses) 

  

 

Entra, amb el braç alçat, clava la “taconada reglamentària” i esbotza : 

  

 A la orden de usia mi teniente-coronel, se presenta ... 

  

 Por favor, Julio...., tu eres el amigo ... 

  

I aquí l’amic la vessa, i li diu: 

  

 Miri, senyor Brusés, vostè és de l’Empordà, i jo soc d’Osona, si parlem en català 

ens entendrem millor ... 

 

Valguem Sant Nin i Sant Non !, què havia dit. Es disparà la fibra militar d’aquell home  

  

 Estáis haciendo el juego a los “comunistas” !!!. Eres indigno de llevar ésto (es 

referia a un botó de solapa, insigne de la Lliga de Perseverància i als galons de 

sargent). 

 

En Juli deixa la insignia sobre la taula, es quadra amb el braç enlaire, i tot donant un pas 

enrera ho rebla amb el “reglamentario taconazo”, ara intenta dir allò de: a la orden de 

usía mi ... però no el deixa acabar. 

  

 Vete!, vete!... 

 

En Juli dona mitja volta, se’n va i deixa l’Empresa. 

 

Aquest petit sainet, vol ser un reflex de fins a on podien arribar durant els anys de 

postguerra –i més tard– les relacions entre el que mana i el que obeeix, amb reaccions 

que, en determinades circumstàncies, son totalment de tipus castrense. 

 

El Sr Brusés, com aquell qui res, sense dir-ho, es sentia, al menys respectuosament, 

català, com tots els qui estimen la seva terra i les costums i tradicions que li son pròpies. 

Normalment se li encertava un discret fons català, comprovat en més d’una ocasió, 

sense arribar a coincidir ni apropar-se’n, als extrems d’un Francesc Macià i Llussà, que 

va ser també un català tinent coronel de l’Exèrcit espanyol. 
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Però, la seva ferma convicció militar el situava sota dependència dels criteris igualitaris 

del Regim, i és per això que no va voler fer cap referència a l’honesta actitud del nostre 

company, que entrà amb el propòsit de mantenir una conversa en català, sentiment que, 

ben segur, el senyor Brusés, en alguna mesura, l’hauria acceptat, per això va incidir, de 

forma equívoca, en el “comunismo”, que no hi tenia res a veure en la qüestió que es 

volia tractar, i així defugia tota referència a qualsevol sentiment “regional”, per molt 

primari que fos. 

 

La vaga dels tramvies i la vaga general del 12 de març, els costà el lloc al Governador 

Civil de Barcelona, Baeza Alegria, i a l’Alcalde, Josep Mª d’Albert Despujol, baró de 

Terrades. El primer va ser defenestrat i fou substituït per Felipe Acedo Colunga, el 

segon va dimitir per qüestions de salut, i va ésser substituït per Antoni Maria. Simarro. 

 

 

 

 
 

 

9 L´OPORTUNITAT D’UN APRENENTATGE 

L’aprenentatge és una forma de captinença encaminada a aconseguir uns coneixements 

que ens permetin situar-nos en un determinat espai social, el més estable, profitós i, 

també, servicial possible, acomodat a les pròpies vocació, habilitat i oportunitat 

d’ocupació, depenent de les circumstàncies personals i eventuals. 

 

9.1 El perquè de l’aprenentatge 

Tothom, o gairebé tothom, hem estat abocats a l’incertesa del “què faré quan sigui 

gran”, no cal dir que es tracta d’una certa incomoditat que afortunadament, tots, tard o 

d’hora hem superat. Gairebé sempre, es presenta en forma de disjuntiva entre dues 

opcions: o estudiar o començar a fer feina rendible, tot aprenent un ofici que ens permeti 

realitzar-nos i ens doni un “estatus” econòmicament estable. La primera de les opcions, 

estudiar, demana molta constància, esperança en el futur, esperit de sacrifici i algun 
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Doña Carmen Biada 

 

recolzament econòmic al darrera. L’accés a un ofici, que sigui conforme amb les 

pròpies aptituds, és una opció de resultats més immediats. En ambdós casos, cal no 

confondre l’afecció amb la vocació. 

 

9.2 El que no sabiem 

Els coneixements propis de cada especialitat entren gairebé sense adonarse’n, només cal 

posar-hi un mínim d’interès. Ens referim a aquells sabers que tenen “grapa”, que els 

associem a d’altres vivències, que atrauen la nostre atenció i que instintivament els fem 

nostres. Sens dubte, és el mètode natural de l’aprenentatge, activitat que sempre hauria 

d’estar convenientment assistida per algun expert o ensenyant, per més bé treure’n 

profit del temps. Cada tipus d’indústria o especialitat té els seus miraculosos “tics 

professionals”. En el Capítol 15, s’ha comentat la diversitat temàtica continguda en la 

Revista EAE, en la que s’hi troba ben reflectit el nivell tecnològic de l’època. 

 

 

10 LA  CREACIÓ  DE  L’ESCOLA  D’APRENENTS  ELIZALDE 

 

 

Amb les tècniques, materials i habilitats 

que ja hem apuntat (Capítol 3, “El 

nivell tecnològic a l’inici de l’ 

automovilisme”), es podia emprendre 

la fabricació d’automòbils o motors 

d’aviació. Una experiència, no sabríem 

dir si gaire lucrativa, però si 

constructiva, potser una obsessió en no 

“perdre el tren” de l’ascens tecnològic 

dominant  tot el mon occidentalitzat, i 

una, diguem-ho clar, de les diverses 

arrels que conduïren a la Segona Guerra 

Mundial.  En el futur, la necessitat de 

menestrals  aconsellarà a algunes 

empreses la creació de escoles de 

formació professional. En aquells anys, 

a Barcelona en concret, existia, dedicada 

a les aplicacions industrials, gairebé 

només l’Escola del Treball, que havia 

estat creada el 1917 per l’enginyer 

Rafael Campalans (1887–1933), 

secretari general d’ensenyament tècnic i 

professional de la Mancomunitat de 

Catalunya. L’Escola d’Arts i Oficis, molt acreditada, s’encaminava, més bé, a 

l’ensenyament d’arts decoratives i fonaments arquitectònics. A d’altres contrades  hi 

havien també Escoles  per determinades especialitats. 
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D. Lluis Torra 

 
D. Julio de Rentería 

 

 

10.1 Motivació i Autoria de la creació de l’Escola d’Aprenents 

 

L’Escola era, pròpiament, una Institució dins d’una Empresa. Com a conseqüència de la 

guerra, havia disminuït sensiblement el nombre d’oficials experimentats, molts d’ells 

autèntics menestrals. Si la primera intenció d’instaurar una escola, podia haver estat 

l’escassetat de personal especialista, ens consta, no obstant, que les primeres autoritats 

de l’Empresa, com eren la mestressa, Dª Carmen Biada i el director D. Julio de 

Rentería,. veien en la creació de l’Escola, obviant algunes reticències d’alguns directius, 

un objectiu social, capaç d’obrir, especialment per la gent jove, un eficaç camí de 

formació professional, que ho fos també social. i humanístic. 

 

La història de la “Escuela de Aprendices Elizalde”, la EAE, segons el nostre entendre, 

es clar, presenta dues etapes ben diferenciades. Les corresponents a un abans i a un 

després de la mort de Dª Carmen el 1949, que, en certa manera, caldria allargar fins el 

1950 – 1951, en deixar l’Empresa D. Julio de Rentería i D. Luis Torra. Dues etapes que 

podríem particularitzar, entre aquell escalf que en força casos acreditaven escoles tan 

nostrades, com ara: Blanquerna, Laietània, Heure, Arrel, etc., etc., posem per cas, i la 

massa sovint fredor de l’escola pública.  

 

L’Escola d’Aprenents, obra de Dª Carmen. Fou la primera d’Espanya muntada per una 

empresa privada. En crear-se la EAE, l’única escola d’aprenents que llavors hi havia a 

Espanya, era la de la RENFE, empresa estatal, posterior a la EAE, es fundà l’escola 

d’aprenents de ENASA, i més tard la de SEAT. La Maquinista Terrestre i Marítima, 

optà, de forma transitòria, per enviar els seus aprenents a la EAE, quan aquests 

acabaven els quatre cursos passaven a treballar a MTM. No obstant, al començament 

dels anys cinquanta, MTM optà per la instal·lació d’una escola d’aprenents pròpia. 

 

És obvi que en crear l’Escola, Dª Carmen, imposada dels valors dels que disposava en el 

si de l’Empresa, comptà amb la plena aquiescència i suport de D. Julio de Rentería, que 

versemblantment confià la direcció de l’Escola al senyor Luis Torra Almenara, que en 

altre temps havia estat el “ayo”, el preceptor dels seus fills. Temps en que pogué 



 51 

constatar les grans qualitats humanes i educadores del senyor Torra. La seva tasca, fou 

d’una importància cabdal per assolir el llustre i el renom que arribà a tenir l’Escola, que 

s’inaugurà l’any 1940 com a “Escuela de Aprendices Elizalde”, (EAE),. 

 

D. Luis Torra Almenara, ocupant un càrrec dins l’organització empresarial i també sent 

director de l’Escola des de la seva fundació, deixà l’Empresa l’any 1950, per anar a 

ocupar el lloc de Director de la “Mutua Metalúrgica de Seguros”, amb gran. sentiment 

per part de tot el col·lectiu d‘Elizalde. 

 

No obstant, quedà oberta una bona relació en quant a amistat, consell i estima, envers 

aquella persona que tantes atencions havia tingut per l’Escola. Al deixar el Sr. Torra 

l’Empresa, assumí la Direcció de l’Escola el Sr. Josep Mª. Bruses, qui ja era el Director 

de Fàbrica, un càrrec aquest molt absorbent, de tal manera que dirigir l’Escola 

representava per ell una sobrecàrrega. Al llarg de la seva existència, els Directors que 

tingué l’Escola foren els següents: 

 

1940 – 1950.  Sr. D. Luís Torra Almenara 

 

1950 – 1953.  Sr. D. Josè Mª. Bruses Darnius 

 

1953 – 1962.  Sr. D. Manuel Alvaro Periane 

 

1962 – 1972.  Sr. D. Miguel Elizalde Biada 

 

Però, hagué d’ésser el 15 d’abril de 1964, quan aquest nostre sentiment s’agreujà per la 

sobtada mort del Sr. Torra a l’edat de 55 anys,. Era el “Papa Torra”, nom amb el qual 

se‘l distingia,. Molts exalumnes estigueren vetllant aquell mateix vespre en la capella 

mortuòria que s’instal·là a la Mútua Metalúrgica. L’endemà al matí, una gran gernació 

es concentrà a les portes de la Mútua, per retre el darrer adéu al Sr. Torra. 

 

Arribat el personal de la funerària per endur-se el taüt, l’Àngel Salvador, capdavanter en 

tot, com sempre, fou qui alçà la veu: “nois, carreguem-nos-el a les espatlles” Així és 

com en l’acte del sepeli, foren exalumnes de la EAE els qui tingueren l’honor de portar 

a coll el fèretre amb les despulles del “Papa Torra”. Amb el “Papa Torra”, desapareixia 

el darrer dels creadors de la Escuela de Aprendices Elizalde, ... Dª CARMEN, D. JULIO 

i ara D. LUÏS TORRA. Sense ell, òbviament, l’Escola no hagués arribat als nivells i 

prestigi que assolí. 

 

A la GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA, a l’entrada “Elizalde, Fàbrica Espanyola 

d’Automòbils”, podeu llegir: 

 

L’ Empresa Elizalde ha portat a terme una gran labor en el camp de la 

tecnologia metal·lúrgica per mitjà de l´Escola d‘Aprenents, que ha 

contribuït a la formació d’un gran . nombre de tècnics 

 

10.2 El nivell de formació dels aprenents al ser contractats 

 

Els aprenents o les aprenentes que una empresa contracte, avui, segle XXI (al segle XX 

i abans poques aprenentes es contractaven, al menys a la casa Elizalde), pertanyen a un 
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col·lectiu de uns 16 anys d’edat, molts o moltes dels quals, amb els estudis que han 

realitzat, la majoria en una escola pública, han aconseguit el Graduat Escolar (ESO II), 

altres, els més, tant sols han arribat a una Educació Primària. Els anys 40–60, del segle 

XX, als aprenents es contractaven a una edat mínima de 14 anys, amb una prèvia 

formació escolar que, en general, no anava gaire més enllà d’una “Primària Educació”. 

 

No pretenem blasmar ni demonitzar l’escola pública, som ben conscients i coneixedors 

que tots temps hi ha hagut mestres exemplars dins l’escola pública. Però, també som 

conscients que a voltes, i per la raó que sigui, que no ens toca escatir-ho ara, es fa sentir, 

fer present, cert sentit de “funcionario público” en algunes institucions d’ensenyança . 

 

La Guerra Civil (1936-1939), havia dificultat molt el procés d’educació. La majoria, 

especialment els nois, havien passat per una Escola de Preaprenentatge, escoles en les 

que, al costat d’assignatures bàsiques s’hi feien pràctiques de taller, en diverses 

especialitats, que permetien “remenar” moltes eines i treballar en diferents màquines, de 

forma que un noi es podia convèncer de si el seu interès era d’una vertadera vocació o 

d’una simple inclinació. 

 

10.3 El contracte dels aprenents i les seves activitats 

El contracte que s’obria entre l’Empresa i l’aprenent tenia caràcter fixo, només calia 

l’autorització dels pares o tutors del nen (que a partir d’ara ja seria un noi), una partida 

de naixement i la fe de baptisme. La jornada de treball era de nou hores de dilluns a 

divendres i sis hores el dissabte, es a dir, tres hores de més sobre les quaranta-vuit 

oficials, a compte dels festers recuperables. En l’apartat 9.2 ja hem vist les “clàusules” 

d’obligat compliment contingudes en la “Orden del Ministerio de Trabajo” del 20 

d’abril de 1942, en quant a deures de l’Empresa i del Aprenents 

 

Tots els dies, a primera hora, abans 

d’ iniciar les classes teòriques, tan si 

feia fred com si feia calor, Don. 

Epifanio Gallego, don “Epi”, 

instructor de gimnàstica, amb el seu 

xiulet a la boca, mobilitzava, durant 

els ¾ d’hora primers de la jornada, 

tot l’estament aprenentivol. En 

acabar la sessió de gimnàstica els 

aprenents passaven a ocupar les 

aules en les que es donaven les 

classes teòriques, que donaven els 

ensenyants. Tots ells formaven un 

equip de professionals entusiasta i 

molt entranyable, amb un Pla 

d’Estudis ben estructurat, d’acord 

amb els coneixements bàsics per 

poder en el futur desenvolupar un 

ofici amb eficiència. 
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Cada sis mesos els aprenents canviaven de secció, passant a conèixer diferents 

especialitats: tractaments tèrmics, forja, modelistes, pintura, polidors, banys 

electrolítics, laboratori metal·lúrgic, laboratori químic, planxisteria, diverses seccions de 

mecanitzats: torns, fresadores, rectificadores, trepants, mandrinadores, oficina tècnica, 

ajust, muntatge, magatzem, etc... ah !, i el ciclista, que tenia un recorregut gairebé fixa 

tota la jornada, anant i tornant del carrer València 302 al passeig de Sant Joan, un servei 

necessari per mantenir un estret contacte entre els diferent departamens amb funcions 

administratives. Naturalment, encara no s’havia inventat el “fax” 

 

 
Taula d’assignatures 
 

Primer Curs Segon Curs Tercer Curs Quart Curs 
Aritmética y Geometria 

Geografía General 

Gramática Castellana  

Dibujo 

Álgebra y Geometria 

Física Elemental 

Geog. e Hist. de España  

Gramática Castellana 

Dibujo 

Química y Mineralogía 

Física General 

Álgebra y Trigonometria  

Geometria Descriptiva 

Dibujo 

Metalografía 

Tecnología Mecánica 

Racionalización Trabajo. 

Dibujo 

 

10.4 L’entorn i l’ambient relacional 

 

Els ensenyants eren tècnics titulats de la mateixa Empresa, que el dia que els tocava 

dedicaven una hora a la docència. Entre aquests ensenyants n’hi havia que ja eren 

exalumnes de la pròpia Escola. No hi ha res a dir de cap dells que no siguin elogis, com 

que dedicaren part del seu temps a transmetre, sense reserves, els seus coneixements i 

que en alguns moments, també hagueren d’aguantar alguna brivallada d’aquelles que 

sorgeixen per a provocar la rialla general. Expliquem-ne un cas: 

 

El Sr. Josep Romeu, Enginyer Industrial i de Muntanya, durant una temporada va estar 

donant la classe de Lletres, bàsicament Història, Gramàtica, Geografia, etc., que, encara 

que era home més que suficientment culte, no s’hi devia trobar massa satisfet amb 

aquesta assignatura al seu càrrec ja que no entrava de ple en el més fort dels seus 

coneixements, més endavant només donaria classe de Tecnologia Mecànica, temàtica 

més adient amb la seva formació acadèmica i professional. 
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Taula de gimnasia, cada dia a primera hora 
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Salt del “potro”, ¡perfecte¡ 

 

 

Doncs bé, succeí que, durant una de les classes, tractant sobre l’episodi de la conquesta 

de Granada, dos dels alumnes, en Manolo Guijarro i l’Antonio Tello, li feren una 

pregunta amb molta “malícia”: ¿Podria decirnos cual fué la participación del capitán 

“Capullo” en esta gesta ?. El Sr. Romeu, home de bona fe, es va quedar en blanc, 

pensant que, com que hi ha tants noms estrafolaris a la Història, potser si que hi va ser 

aquest capità. però ja no va poder dir res, s’havia descordat el bullici general. 

 

Cada un dels empleats de l’Empresa que tingueren l‘honor i la paciència d’oferir els 

seus coneixements a l’ Escola, exhibien així, els seus propis trets intel·lectuals i fins i 

tot personals, sempre dignes d’elogi. Cercant un cas anecdòtic, recordarem al Sr. Isla 

(Don Alfredo Isla), químic de professió, dotat de grans coneixements sobre l’art de la 

pintura i molt hàbil per crear frases, “made by Isla”, adients per el moment i no sempre 

prou respectuoses, com per a exemple: “España está dominada por la Iglesia, los 

militares i la 1ª Promoción de la EAE”, o com aquesta altre referint-se, davant d’ell, a 

un alumne més lleig:que guapo: “después de todo, cada uno es como lo hizo la madre 

que lo parió”, o també, opinant sobre la catedral de Barcelona: “¡bah!, no tiene ni 

color,  
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comparada con la catedral de Santiago de Compostela”. Cert!, però no deixa de ser 

una gallegada, cada cosa té el seu propi encant.. 

 

El tracte que es rebia dels superiors: directius, caps de servei, encarregats, oficials, 

ensenyants, etc, era sol·lícit i acostat al fi que es proposava: la formació professional i 

ètica d’aquells principiants. Més que de disciplina “a seques”, caldria parlar 

d’autodisciplina amb la qual els aprenents ja hi estaven mentalitzats. Entenent que 

l’autodisciplina només és el mètode natural a seguir per posar les coses al seu lloc i 

respectar un ordre jeràrquic necessari. Hi havia ordre, serietat i, quan calia, severitat. En 

el full de puntuacions inserit a continuació (pàg. 57), pertinent a un alumne, mol aplicat, 

de quart curs, més ben dit, ja un exalumne perquè es veu que ho ha aprovat tot i amb 

nota. Es important tenir en compte la situació a la que mena cada un dels trams de 

puntuació: 

 

   de  0     a     3  al carrer, per inepte 

   de  3,1  a     6  repeteix curs, però que no s’hi adormi 

   de  6,1  a     10  passa de curs, i si és el 4rt, en hora bona, 

 

 
 

! Deu meu quin rotllo¡.  Però hi entraré i passaré 

 

Una altre qualificació “singular” era la instrucció premilitar que en els inicis de l’ 

Escola dirigia el Sr. Zapico, un oficial de la Policia Armada, i que més tard dirigí el 

brigada Epifanio Gallego, el qual, procedent de l’Exercit Republicà, devia estar 

encobert ? per algú. Es tracte d’un dels personatges més destriables dels que han passat 

per l’administració de l’ Escola. Era notable el llenguatge casernari que utilitzava, 

vegem-ne, com a mostra, les següents expressions: “os voy a dar una patada en el culo 

que os mandaré a la luna, el hambre que vais a pasar, recabrones” o bé “lástima de 

los veinte cerdos que podian haber criado vuestros padres”. I perquè poguéssim 

prendre consciència de com podia arribar a ser de dura la vida, ens explicava que ell 
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venia  d’una  família  de  camperols:  “destripaterrones”, d’ofici,  deia,  i que a ell,  

com que era l’únic que sabia llegir i escriure, el seu pare li deia: Epifanejo, que listo 

eres, i ens comentava, “que otra cosa podia hacer, sino creérmelo. (Poca broma eh!). 

 

 
 

Parlar de Don “Epi” és parlar d’un “Homenot”, en el sentit respectuós de la paraula: 

complidor, metòdic, ordenat, i també, el perfecta confident del Sr. Torra (alguna atenció 

especial havia de tenir envers el Sr Torra). Era el guía oficial de totes les sortides de 
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viatges de fi d’estudi que disfrutava cada promoció. Indefectiblement, gaire bé tots 

aquests viatges tocaven “Al Andalus”, on Don “Epi” sempre s’encasquetava el típic 

“sombrero cordobés. (vegeu la foto de la pàgina 74) 

 

 
 
Arcades d’estil islàmic,  l’art que honora Andalusia.  L’espai més compenetrat amb aquest art 

 

10.5 De broma en broma, a vegades es passa per la “maroma” 

D’acomiadaments per escàs rendiment escolar no n’hi van haver gaires, i els que hi 

hagueren, ho foren més per manca d’adaptació que altre cosa. No obstant, si que hi va 

haver algun que altre acomiadament, degut a alguna broma de mal gust o per causa d’un 

mal comportament. Vegem-ne un exemple: 

 

La coordinació i en part redacció de la Revista, anava a càrrec d’un grup de tres o quatre 

alumnes, seleccionat com a representants per cada número de la revista, que 

s’instal·laven a l’Escola, en un espai habilitat o a la biblioteca. A l’Escola també es 

rebia i es distribuïa, setmanalment, un full editat per una determinada Associació 

religiosa, radicada a Saragossa, amb un contingut ple de consells i historietes 

moralitzadores o acusadores d’algunes desviacions respecta a un comportament ètic o 

religiós, amb un personatge central de nom “Colás”, cofat sempre amb el seu cachirulo i 

acompanyat d’ un gosset, Tin·Tin, que a vegades li feia de conseller. En un d’aquests 

fulls, un dels “revisterus”, editors de la revista EAE Escuela de Aprendices Elizalde, hi 

va modificar una frase correcta, de tal forma que la convertia en una d’obscena (o ho 

semblava).  

 

Doncs bé, un dia, un d’aquests fulls portava inserida, en primera plana, una historieta, el 

títol de la qual era “LA NIÑA QUE NO PODIA REZAR. Rés, una nena contestatària, 

mentidera, voluble... que no podia sintonitzar amb cap tipus de reflexió espiritual. Amb 

el full “religiós” a la mà, un dels “revisterus” de torn, pensarós i mig somniant, va 

esborrar la paraula REZAR, i en el seu lloc en posà una altre que també acaba en AR 

(¡és fàcil!, es tracte d’una paraula derivada del llatí tardà “fullo” o “fullonis”, que tant 

pot dir bataner com batanar, i té el significat d’ esclafar, trepitjar, petjar; també son els 

homes que en el tèxtil treballen amb els batans, màquines que operen a seguit d’obrir les 

bales de cotó.  
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El noi “revisteru”, descuidadament, va deixar abandonat sobre la taula de treball el full 

esmenat. Aquest full, no triga a caure en mans del director de l’Escola, el Sr. Torra, qui 

es movia molt per totes les dependències de la Fàbrica, donava moltes voltes, sempre 

pendent del què feien els seus “chiquillos”, passà per la biblioteca i ensopegà amb 

aquell full esmenat. El Sr. Torra no devia escridassar massa l’autor de l’esmena; però: 

“chiquillo” por aquí “chiquillo” por allá, te aseguro que se enterarán tus padres...etc., el 

devia sermonejar d’allò més, i tot seguit el va posar de potes al carrer. 

 

Èticament parlant, l’autor de l’esmena hauria comès una simple bajanada, o pot ser una 

bretolada, segons la mentalitat de l’entorn, o l’opinió que del fet en tingui el qui ho 

jutge. No obstant, no és admissible invocar, per una simple atzagaiada, cap paraula que 

faci referència a un concepte sobreposat.. L‘ambient predominant entre el personal de 

tots els estaments de la casa Elizalde, en general, no aprovava cap mena de desviació o 

estridència de determinat color, a pesar d’alguns somriures de complaença, que no en 

faltaven. 

 

11 EL  LLEURE,  DIVERSES  ACTIVITATS  D’ ESBARGIMENT 

Hem de partir del fet que la imatge positiva del home era la predominant dins el nostre 

ambient. Per tant, era una oberta possibilitat d’associació per portar a terme múltiples 

activitats  

 

●  -L’ excursionisme era una de les activitats que més acceptació tenia entre els 

aprenents i altre personal de l’Empresa que s’hi afegia. Per els caps de setmana, per les 

vacances, sempre hi havia grups en bona disposició per organitzar alguna travessa per 

diferents rutes del Pirineu, Montseny, Collcerola, Montserrat, el Garraf, etc. Cal 

recordar al Sr Josep Romeu i Navarro, ACS, Enginyer Industrial i Muntanyenc, com a 

un dels més destacats i entusiastes organitzadors de les sortides, un expert i excel·lent 

company per l’excursionisme. També ha estat un excel·lent muntanyenc, un fenomen, el 

nostre estimat company, l’Antoni Llop, ACS, ens deixà molt aviat, a 66 anys, l’Emili 

Dedeu, un altre company entranyable i formidable muntanyenc, q.e.p.d., en Joan 

Morelló que també ja és passat, i uns quants més que encara cuegem. 

 

   -En l’ambient esportiu, centrat en els jocs de pilota, com el futbol, el hoquei sobre 

patins, el bàsquet, s’organitzen campionats en els que s’enfronten equips del mateix 

nivell nostre, representant altres empreses o entitats esportives: Riegos i Fuerzas del 

Ebro, Banco de Vizcaya, España Industrial, Atlètico de Sants, C.D. Europa,...També 

entre equips d’alumnes de diferents promocions, alumnes contra exalumnes, alumnes 

contra oficials, etc, gairebé sempre observant el millor esperit esportiu. 

 

●   -El quadre escènic de l’Empresa era un espai de congregació d’ aficionats i els seus 

familiars o amics. Acostumaven a representar escenes acostades al tipisme clàssic 

espanyol, com ara “Morena Clara”, “La alegria de la huerta”, “Los guapos” i altres. Cal 

reconèixer, amb la nostre més pregona admiració, la extraordinària i professional 

actuació de la majoria dels components d’aquest quadre escènic. Per citar-ne, només 

alguns, podríem recordar: F. Vives, els Carbonell (pare i fill), E. Ferré, J. Lleó... 
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12 LA FI DE LA “ESCUELA DE APRENDICES” 

12.1 La EAE canvia de mans i inicia una segona etapa 

Tornem-hi. No pretenem demonitzar a ningú, que quedi clar. Però, la segona   etapa de 

la EAE, vulgues que no, de fet, fou afectada per la fredor o rigidesa, per dir-ho d’alguna 

manera, en que entrà l’ Empresa en convertir-se en una “filial” de l’ INI, amb la, per 

altra banda, ja clàssica i típica incorporació al seu servei de tot u “estol” d’executius 

procedents d’estaments formats dins el rigor castrense, més avesats al lògic “ordeno i 

mando” que a la versatilitat del civil. 

 

12.2 La liquidació de la “Escuela de Aprendices” 

El 22 d’agost de 1972, MEVOSA, l’Empresa llavors propietària de la Factoria, resultant 

de la fusió de CISPALSA (Compañia Hispano Alemana de Productos Mercedes Benz i 

Volkswagen) amb IMOSA (Indústrias del Motor), decideix la supressió de l’antiga 

EAE. Institució que ha tingut plenitud de vida durant trenta-dos anys. 

 

 

    R I P 
Els que hem estat els teus alumnes i els col·laboradors et portarem sempre dins el cor, i 
farem tot el que estigui al nostra abast per transmetre els coneixements i bon consell que tan 
generosament tu ens has donat, volem així unir-nos a la teva gesta.   AMEN. 

 

 

 

13 LA REVISTA  “ESCUELA DE APRENDICES ELIZALDE” 

La publicació de la Revista, fou, amb el temps, un gran estri propagandístic per 

l’Empresa Elizalde. Però, els amos nouvinguts, de moment l’INI, hagueren de mudar-li 

a la Revista l’acrònim que tenia des del seu naixement: EAE. Aquesta segona E, ja no 
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volia dir Elizalde i calgué rebatejar el nom de la Revista, canviant Elizalde per 

Empresa Nacional de Motores de Aviación. Casualment es conservava el mateix 

acrònim. 

 

La Revista EAE consta de 25 números. A partir del Nº 18, encara que es respecta el 

mateix acrònim EAE, la darrera E ja no vol dir Elizalde. Vegeu tot seguit aquest canvi, 

introduït a partir del número 18 del mes de juliol de 1952 (la coincidència del Nº de la 

revista amb la seva data, dona lloc a una altre data de memòria summament tràgica., i 

pensem que no és intenció pròpia de la idiosincràsia del director de la Revista EAE, 

sinó casualitat). 

 

 

 
 

 

El primer número de la Revista EAE, fou editat a finals de 1941, inaugurant el lema 

ESTUDIO, ACCIÓN, DISCIPLINA, molt adient amb el que suggeria l’esperit 

ambiental d’aquells temps i el seu llenguatge. 

 

D. Julio de Rentería, Director de l’Empresa, va fer la presentació de la Revista amb 

l’escrit contingut en la portada del Nº 1, el qual tot seguit reproduïm. Presentació que 

parla per si sola, en quant a la devoció religiosa, el patriotisme i l’entusiasme, 

característics de D. Julio  
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13.1 Objectiu de la Revista 

La Revista acomplia totalment la finalitat de ser un òrgan d’expressió i un espai 

d’encontre atraient. Un òrgan receptiu i difusor dels coneixements i experiències que els 

aprenents rebien de la seva activitat en els diferents llocs de treball i d’estudi, posant 

així, a l’abast de tothom, els resultats que cadascun obtenia. El següent article, “Al 

Lector”, signat per Juli Lahosa, que, amb certa retòrica pròpia d’aquells temps, conté 
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una breu al·lusió a l’esperit que encoratge la nostra dedicació, i la deferència als nostres 

estimats directius. 

 

13.2 La Revista EAE comentada. Classificació Temàtica. 

La totalitat dels articles que apareixen en els 25 números publicats de la Revista EAE, 

s’han classificat en 30 espais temàtics, amb un contingut genèric propi en cada espai, 

obtinguts a partir d’un comentari suficientment exhaustiu de la totalitat de la Revista, i 

tenint en compte la afinitat temàtica de cada article. 
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■■■ NOMINACIÓ DELS  30  ESPAIS  CATALOGATS 
 

   TEMÀTICA       PÀGINA 
 
 1  (ADN)  ACTIVITATS  DIVERSES,  I  NOTICIARI    64 

 2  (AER)  AERONÀUTICA       65 

 3  (CDI)   CONTROL   DIMENSIONAL      65 

 4  (CDC)  CONTROL   DE   QUALITAT      66 

 5  (CEF)   CREANT ESCOLA I FORMACIÓ.PROFESSIONAL   66 

 6  (DEP)  ESPORTS, GIMNÀSTICA, ACAMPADES, MUNTANYA   66 

7  (ECA)  ECÒNOMIA,  ADMINISTRACIÓ,  ESTADÍSTICA   67 

8  (EME)  ESSAJOS   MECÀNICS      67 

 9  (END)  ESSAJOS   NO   DESTRUCTIUS     67 

            10  (ENG)  ENGRENATGES,  EL SEU  DISENY  I  PRODUCCIÓ   67 

            11  (EQP)   EQUIPAMENT   DE   L’ESCOLA     67 

            12  (ESA)   ESPÈCTROGRAFIA   I   ANÀLISI QUÍMIC    67 

            13  (EOE)   ESTÍMUL, OPINIONS, ENTREVISTES, REVISTA  EAE   68 

            14  (EEE)   EVOLUCIÓ DE L’EMP. ELIZALDE, PAS A ENMA, SA   68 

            15  (HAC)  HISTÒRIA, ART, CULTURA, BIOGRAFIA, GEOGRAFIA  68 

            16  (MET)  METAL·LURGIA  I  METAL·LOGRAFIA    69 

            17  (MCI)   MOTORS DE COMBUST. INTERNA, AUTOMOBILISME  69 

            18  (MON) MUNTATGE,  LUBRICACIÓ  I  MANTENIMET    69 

            19  (ORG)  ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I NORMALITZACIÓ  70 

            20  (PRO)  PROCED. I MITJANTS PER LA FACTURA  (HECHURA)  70 

            21  (PGV)  PRODUCCIÓ,  GESTIÓ  COMERCIAL.  VENDES   71 

            22  (PRB)   PROVES   FUNCIONALITAT  I  EQUILIBRAT    71 

            23  (REL)   RELIGIÓ        72 

            24  (ROS)   ROSCATS, MOLLES I ALTRES, DISENY  I  PRODUCCIÓ  72 

            25  (SAP)   “SAPIENS”        72 

            26  (SRT)   SEGURETAT  I  RENDIMIENT  EN  EL  TREBALL   73 

            27  (SOL)   SOLDADURA        73 

            28  (TTS)   TRACTAMENTS  DE  SUPERFÍCIES  I  ANTICORROSIÓ  73 

            29  (TTT)   TRACTAMENTS  TÈRMICS      73 

            30  (VIA)   VIATGES        74 

 

   1  (ADN)  ACTIVITATS  DIVERSES,  I  NOTICIARI 

 

 
 

Informació sobre diverses activitats, no corresponent a una determinada temàtica, que, 

en aquest cas, caldrà cercar-la en la corresponent classificació. Poden ser d’ordre social: 

inauguracions, commemoracions, premis, recepció de visites, condecoracions actes 

religiosos, òbits etc... Notícies sobre activitats professionals, esportives, visites 

culturals, humorisme... 

 

   2  (AER)   AERONÀUTICA 
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Temàtica referent a l’origen, història, tècnica, pràctica i evolució de l’art de volar i dels 

mitjans que li son propis. El contingut d’aquest espai temàtic és molt reduït,  

 

●   3  (CDI)    CONTROL   DIMENSIONAL 

 

 
 

Amidament de longituds, pot tractar-se de distàncies, en forma de gruix, entre punts, 

entrecares; o angles, perfils, rosques, etc,  que han de satisfer les diferents parts d’una 

peça, verificant que el seu valor real es troba dins d’unes determinades toleràncies. 
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●   4  (CDC)   CONTROL   DE   QUALITAT 

 

Sistemes consistents en la correcta aplicació de les normes, mètodes i medis de 

producció i comprovació, conduents a la consecució d’una aptitud per l’ús prevista per a 

un determinat objecte,. es a dir, com a exemple: no quedar-se curt (no serveix) ni 

passar-se (s’encareix) en l’acabat o duresa, o bé en les dimensions d’una peça. 

 

●   5  (CEF)  CREANT   ESCOLA   I   FORMACIÓ...PROFESSIONAL 

 

Tota mena d’activitats que sense ser, necessàriament, programades com a docents, son, 

no obstant, formatives: reunions, conferències, demostracions operatives, concursos, 

exposicions, discursos, visites tècniques, afanys, etc. 

 

●   6  (DEP)   ESPORTS,  GIMNÀSTICA,  ACAMPADES,  MONTANYISME... 

 

 

Diferents activitats, generalment reglamentades, consistents en la pràctica, individual o 

en grup, d’exercicis corporals que requereixen força, agilitat i destresa. La seva 

intencionalitat pot ser de caràcter lúdic o competitiu i la seva pràctica individual o en 

equip. 

 

 

 

 

 

 

●   7  (ECA)   ECÒNOMIA,  

ADMINISTRACIÓ,  

ESTADÍSTICA 

 

La importància de l’organització 

administrativa, adoptada segons la 

dimensió de l’Empresa i els resultats de 

tot ordre que s’esperen obtenir, sempre 

subordinats a l’encert dels mitjans 

adoptats i al grau de responsabilitat de 

tot l’equip humà que hi participa. 
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●   8  (EME)   ESSAJOS   MECÀNICS 

 

Mètodes, màquines, instruments i estris utilitzats en la determinació de les 

característiques mecàniques: duresa, resistència a la ruptura, deformabilitats sota 

tensions, duració a esforços oscil·lants, etc. En particular dels metalls i els seus 

al·leatges. 

 

●   9  (END)   ESSAJOS   NO   DESTRUCTIUS 

 

Proves que no afecten la integritat d’una peça, i que tenen per objecte verificar 

l’acompliment de determinades propietats (per exemple: duresa, rugositat, 

conductibilitats), o tensions i deformacions sota esforços, per mitjà de tècniques 

extensomètriques i osciloscópiques, absència de defectes estructurals, ja siguin interns o 

superficials, detectats per mediació de radiacions penetrants, partícules magnètiques, 

ultrasons, líquids penetrants i altres. 

 

●  10  (ENG)   ENGRENATGES,  EL SEU DISENY  I  PRODUCCIÓ... 

 

 
Perfils dels dentats. Dimensionat. Relació de transmissió. Producció. Etc 

 

●  11  (EQP)   EQUIPAMENT   DE   L’ESCOLA 

 

Dotació d’espais i equipament destinats a l’activitat docent i de lleure: aules, tallers, 

vestuaris i mobiliari. 

 

●  12  (ESA)    ESPÈCTROGRAFIA   I   ANÀLISI QUÍMIC 

 

 
Procediments utilitzats per a la determinació de la composició química d’un material. 

 

●..13  (ESO)    ESTÍMUL,  OPINIONS,..ENTREVISTES,  REVISTA  EAE. 
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Alliçonaments i consignes adreçats al col·lectiu d’aprenents, i conseqüents respostes i 

voluntat dels receptors. En general, es tracta de consells i reconeixements dirigits a la 

EAE, manifestats per persones amb autoritat dins la mateixa Empresa o procedents 

d’Institucions o persones amb certa representativitat, també dels propis alumnes. 

 

●  14  (EEE)  EVOLUCIÓ  DE L’EMPRESA ELIZALDE.  PAS  A  ENMASA. 

 

 
Diverses ampliacions des dels seus orígens. Adaptació a diferents productes: 

automobilisme, motors per a la propulsió d’aeronaus, motors Diesel i altres, segons 

l’època i les oportunitats recurrents. Absorció de l’Empresa per l’INI, amb el nom de 

ENMASA. El pas a l’òrbita de Mercedes Benz. 

 

●  15  (HAC)  HISTÒRIA, ART, CULTURA, BIOGRAFIA, GEOGRAFIA... 

 

Articles que tractant un tema cultural, ens presenten unes realitats històriques, unes 

tendències de l’art, uns determinats fets puntuals, ressenyes biogràfiques de personatges 

històricament representatius, llocs geogràfics que, en certa manera, justifiquen la vida i 

que incideixen en el seu curs. 

 

 

●  16  (MET)   METAL·LURGIA  I  METAL·LOGRAFIA 
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Tècniques d’obtenció, tractament i assaig microgràfic dels metalls i al·leatges. 

Determinació de les característiques mecàniques, estudi de la seva estructura interna i 

de les transformacions que experimenta, degudes a diversos tractaments tèrmics, 

mecànics i, en general, físico-químics. Estudi del seu comportament en dependència de 

la composició química i de la estructura, en front de determinades agressivitats,. 

 

●  17  (MCI)    MOTORS  DE  COMBUSTIÓ  INTERNA,  AUTOMOBILISME 

 

 
 

 
 

Temes relatius al funcionament, aplicabilitat, constitució, manteniment, etc., de les 

màquines que transformen, directament, l’energia d’un combustible en energia 

mecànica..., com a un conjunt integrat o com a un sistema component o part integrant. 

 

●  18  (MON)   MUNTATGE,  LUBRICACIÓ  I  MANTENIMENT 

 

Ensamblatje dels components d’un conjunt: possicionat, anivellació, jocs d’ajustatge i 

entrecares, collat d’unions cargolades o encaixades, lubrificació, greixatge... 
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●  19  (ORG)   ORGANITZACIÓ,  PLANIFICACIÓ  I  NORMALITZACIÓ 

 

Sistema seqüencial de funcions o operacions establert com a ruta convenien per 

aconseguir un determinat objectiu. Observant una determinada normativa i tenint en 

compte totes les interdependències operacionals. Generalment ve representat per 

organigrames, fulls de ruta, fitxes de treball, etc. Amb els mitjans informàtics actuals, 

queda suprimida una gran quantitat de “paperassa”, deixant, no obstant, ben determinat, 

tot procés de producció. (La revista EAE, no en pot saber gaire d’aquests sistemes. 

 

●  20  (PRO)  PROCEDIMENS. I MITJANTS PER LA FACCIÓ (HECHURA) 

 

 

 
 

Operacions successives i tractaments per a donar forma, o preforma, i produir  o bé 

menar l’estructura, tan la fina com la granular, a l’obtenció de determinades propietats 

físico-químiques, adequades per a cada tipus de servei,. En el cas d’operacions d’acabat, 

es tracte d’aconseguir l’aptitud de les dimensions finals de les peces per a un 

acoblament amb l’ajustatge escaient, predeterminat. 
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●  21  (PGV)  PRODUCCIÓ,  GESTIÓ COMERCIAL.  VENDES 

 

Qüestions determinants de la producció econòmica, selecció de matèries primes, 

processos de fabricació, establiment de seqüències de producciò. .Presència en les Fires 

de Mostres, etc. 

 

●  22  (PRB)   PROVES   FUNCIONALS,  VIBRACIONS  I  EQUILIBRAT 

 

 

 
 

Procediments per a valorar l’aptitud de la suportació i el funcionament, tot comprovant 

la seva constitució i tenint en compte els diferents paràmetres que ha de satisfer, com 
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poden ser: vibracions sota màxims a diferents règims de velocitat, potència, 

temperatures, empenta, consum, rendiment, etc., de conformitat amb les especificacions. 

 

●  23  (REL)   RELIGIÓ 

 

 
Qüestions relatives al fet religiós: Reflexió, creences, pràctiques, encaminades a una 

conducta satisfaent per la nostre vida i de conformitat amb el seu fet transcendent. 

 

●  24  (ROS)   ROSCATS. MOLLES I ALTRES,  DISENY I   PRODUCCIÓ 

 

Perfils de rosca. Dimensionat. Càlcul de les fixacions. Producció ... 

 

●  25  (SAP)   “Sàpiens” 
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Diversos sabers relatius a qüestions generals de cultura, o bé, raonaments, receptes, 

acudits, preguntes i respostes, i, en general, altres coneixements . 

 

●  26  (SRT)  SEGURETAT  I  RENDIMIENT  EN  EL  TREBALL 

 

Prevenció de riscos laborals, accidents, incendis, etc. i adequació dels mètodes, mitjants 

i llocs de treball, reduint el cansament, millora del rendiment i qualificació del treball. 

 

●  27  (SOL)  SOLDADURA 

 

 
Tècniques de unió de components per fusió d’uns extrems encarats. També per 

depositar sobre superfícies de base metàl·lica una aportació d’especials característiques. 

 

●  28  (TTS)   TRACTAMENTS  DE  SUPERFÍCIES  I  ANTICORROSIÓ 

 

Mètodes de recubriment o adequació de superfícies, per protegir-les de l’atac ambiental, 

o bé per aconseguir una passivitat enfront de determinades agressivitats de caràcter físic 

o químic: recobriments electrolítics, metalitzats, imprimacions i pintures, etc. 

 

●  29  (TTT)   TRACTAMENTS  TÈRMICS 
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Qüestions referents als mètodes per a millorar o modificar les propietats, en general 

estructurals, dels metalls i els seus al·leatges, particularment els acers. 

 

●  30  (VIA)   VIATGES 

 

 
 

Viatges de fi d’estudis, culturals, peregrinacions, etc. 

 

14 EPILEG 

14.1 Amistat i convivència 

Amb l’entrada a treballar a Elizalde, té lloc una situació de dependència, o potser fora 

millor dir-ne de relació, no viscuda fins aquell moment. Fins ara havíem viscut 

situacions de convivència o relació amb companys d’escola, o amb companys de treball, 

o amb companys d’oci. A partir d’ara ens trobem amb la variant d’haver d’integrar-nos 

a un col·lectiu que som companys de treball i alhora companys d’escola, i ben aviat 

serem companys d’oci. 

 

 
      -Ja n’hi falten, ho fa la “Dona de la dalla”.  La 1ª Promoció sempre en l’avantguarda 
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Cal dir que en la majoria de casos no costà gaire l’aital integració. Integració que avui 

podem vanar-nos de dir s’ha mantingut al llarg de les nostres vides. No ens ha separat ni 

la maduresa ni la vellesa. Ni l’estar més amunt o més avall en l’aspecte social o 

crematístic. Ni fins i tot, els colors polítics, que a ben segur no tots hem pensat igual. 

Sols ens ha separat la Dona de la dalla. 

 

És ben evident que el nostre pas per la EAE, no sols comportà una formació merament 

professional, sinó que, tanmateix, afectà i molt, la nostra formació humanístico-

espiritual, que en major o menor grau, va promoure un retrobament amb l’homo-

religiosus que tot homo sàpiens-sàpiens té instal·lat en un reco del seu subconscient. 

 

14.2 El “Pòsit” aplegat al cap dels anys 

 

El fet d’haver viscut un aprenentatge tecnològic, cinquanta o més any enrera, pot fer 

creure, equivocadament, que els coneixements llavors adquirits, avui tenen poca cosa a 

dir davant les noves tecnologies, fins i tot, pot ser que algú els consideri obsolets. Però 

no és així, en tota mena d’activitats, les persones que s’hi han implicat han viscut unes 

experiències amb resultats exitosos en uns casos i malaguanyats en altres. Les actuals 

generacions, cal que tinguin present aquesta contingència per poder sobreposar-se i 

superar-se, quan les circumstàncies ho demanin. 

 

Les noves tecnologies, les noves fonts d’energia i els nous materials, son el resultat 

d’una eficient i continuada actitud d’observació i recerca, en la que s’hi han passat 

moltes hores, no sempre perdudes. Cada país ha fet la seva “guerra” i només la recerca 

que li ha convingut, la que ha tingut oportunitat de fer, la que li han deixat fer o la que 

ha pogut fer perquè no en sabia més. En principi, qualsevol activitat industrial avui es 

serveix de molts processos que ja llavors, en els nostres primitius temps, eren bàsics, i 

que encara ho son avui, millorats, només ha calgut recuperar-los i posar-los al dia. 

 

14.3 Dispersió i Repercussió a altres Empreses 

 

És considerable el nombre de professionals que han sortit de la casa Elizalde, la majoria 

d’ells, exalumnes de la EAE. Tots s’han obert camí ocupant llocs de responsabilitat o de 

valorada experiència al servei d’altres Empreses, Entitats o Institucions, o bé, creant 

Empreses pròpies, alguna d’elles de considerable representació. En tots els casos, ha 

estat una actuació pròdiga en la creació de riquesa i progrés tecnològic; també, en la 

oportunitat de crear llocs de treball i en la difusió, eminent, de mètodes i organització. 

 

Com a referència i memòria, fem esment d’algunes Empreses instaurades, participades, 

dirigides, assessorades o, mínimament, en alguna mesura, repercutides per la presència 

activa de personal amb dots propis de la formació i experiència “de Elizalde: 

 

●  ALTOS HORNOS DE CATALUÑA. Producció de perfils laminats 

 

●  BULTACO. Fàbrica de Motocicletes 

 

● DESLITE  Recobriments amb al·leatges cupro-níquel 
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●  ELIZALDE S. A. I ENMASA. Fàbrica de Motors d’Aviació i altres Produccions 

 

●  ENASA. Vehicles de transport i autobusos 

 

●  EUROCONTROL. Control de Qualitat. Esatjos no Destructius 

 

●  FUSAL. Producció de components en fosa d’alumini i al·leatges  

 

●  GAR. Recobriments Electrolítics 

 

●  GUTMAR. Producció de components d’aplicació aeronàutica (motors i aeronaus) 

 

●  HISPANO OLIVETI. Màquines d’Escriure 

 

●  JORESA. Fabrica de Cadenes de Transmissió 

 

●  LANQUI. Anàlisis Químics Industrials 

 

●  MACOSA. Material Ferroviari i i Autobusos 

 

●  MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. Locomotores, motors Diesel 

 

●  MASONEILAN. Vàlvules de Control. Instruments de Regulació 

 

●  METALOGRÁFICA. Tractaments Tèrmics 

 

●  MICRA. Producció de rodes dentades (engranatjes) 

 

● MONTESA. Fàbrica de Motocicletes. (Empresa en que es donà el cas que el seu president, 

D.Pedro Permanyer, tingué la confiança de dir-li al Sr. Torra, director de la EAE, “tu ves formant bons 

tècnics que nosaltres els industrials ens n’aprofitarem, captant-los per les nostres empreses”). 

 

●  NEYRPIC. Fàbrica de Motors Hidràulics (Turbines) 

 

●  OSSA. Fabrica de Motocicletes i Projectors Cinematogràfics Industrials 

 

●  OTIXE. Extractors, Aire Condicionat 

 

●  PRODUCTES DELTA. Olis de tall 

 

●  RYGA. Recobriments electrolítics 

 

●  SANGLAS. Fàbrica de Motocicletes 

 

●  SUPERTREMP Tractaments Tèrmics  

 

●  TÉCNICAS REUNIDAS. Projecte i Construcció de Plantes Petroquímiques  

 

●  T.T. Osona. Tractaments Tèrmics 
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15 L’ AUTOREALITZACIÓ DIA A DIA DE MOLTS JUBILATS 

Molts dels, jubilats de la Casa Elizalde i d‘ENMASA, avui col·laborem en Centres 

cívics i culturals i en Entitats que s’ocupen de la defensa dels drets, la atenció de les 

necessitats i la promoció del lleure de la gent gran, sense ànim de lucre, acceptant com a 

única compensació, el fet de poder realitzar-nos tot ajudant a tothom que ho demani. 

 

A títol d’exemple, farem  referència, breument, a algunes Entitats que figuren en l’ànim 

de molts de nosaltres, en el ben entès que es tracta només d’una mostra. Sens dubte hi 

han d’haver molts més exemples, de Entitats amb interès tan rellevant com el d’aquestes 

de les que en fem referència. Ens centrarem en tres casos de col·laboració dins 

d’Entitats o Institucions, de fons cooperatiu, mancats de tot afany de lucre, que son tan 

importants com les Empreses que han creat riquesa i llocs de treball, les quals 

corresponen a objectius més personals. 

 

15.1 Fons de Coneixements i experiència  (CONEX) 

Institució que basa la seva força d’associació dinàmica en l’ajut propiciat per persones 

de més de 50 anys, aprofitant el molt que encara els queda per dir i fer dins la societat. 

El mon actual espera molt de la generació dels grans. No podem decebre-ls. La nostra 

moneda corrent son els coneixements i l’experiència de cadascú al servei de tots. 

 

CONEX, Una associació amb finalitat no lucrativa, nascuda l’any 1984, de la ma d’un 

col·lectiu de pròcers ciutadans vinculats a entitats pioneres del voluntariat, com ara 

“Auxilia”, amb iniciativa i afany per obrir espais adequats a l’ocupació i el lleure fets a 

la mida de la gent gran, desenvolupant diferents temàtiques, com ara manualitats, 

classes de cultura general, llengües, dibuix, pintura, sortides i visites a centres de 

diversa activitat i interès. Cal fer menció de l’important dedicació, en aquest tipus 

d’activitat, del nostre company, exalumne i ensenyant de la EAE, en Manuel Guijarro 

per la seva col·laboració en el muntatge inicial de les instal·lacions de CONEX, i la 

continuada tenacitat en la recerca de espaïs i col·laboradors a diferents emplaçaments, 

on establir-hi classes ateses per voluntaris de CONEX, alguns dels quals sortits de la 

EAE. 

 

15.2 Escola de Mestratge, Perfeccionament i Reciclatge, (MPR) 

L’actual situació laboral, deteriorada des de fa anys i que sembla que, quant més va 

pitjor, és conseqüència directa dels canvis socials experimentats a escala mundial, o, 

almenys, a escala europea pel que fa a nosaltres, dins un món cada cop més 

interrelacionat. Per un costat, els joves veuen complicat el seu accés a un lloc de treball, 

tan per la seva escassesa, com per una falta de preparació adient, aquesta com a una 

mancança primària d’oportunitats i de motivació, a vegades només imaginària 

 

EMPREX, es governa d’acord amb la idea inicial proposada en el programa Escola 

MPR, presentat per CONEX al concurs d’idees innovadores convocat per la Unió 

Europea el 1993, l’ Any Internacional de la Gent Gran. Programa que obtingué un dels 

dos premis concedits a Espanya. El Departament de Benestar Social de la Generalitat, a 

través d’INCAVOL, tractant-se d’una obra portada a terme per gent gran, concedí en 

concepte d’ajuda, la utilització, d’un adient i espaiós local de 900 m2, situat al carrer 

Aurora Bertrana, a l’Hospitalet, al límit amb Barcelona..Com a activitats exercides que 

han tingut continuïtat i considerable increment, es pot fer menció de la Informàtica, a 
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nivell d’iniciació i mitjà; Comptabilitat informatitzada; Autocad; Photoshop; Windows, 

Sistemes optatius; Manteniment de PC; Llengües, angles i català a diversos nivells, 

Assessoria Jurídica, Ecojardineria...També és punt del Servei Català de Col·locació del 

Departament de Treball de la Generalitat. Alguns exalumnes de la EAE, son actualment, 

o han estat, a CONEX o EMPREX i, també, cedits a altres Institucions com, 

EKUMENE, a títol d’ensenyants de diferents matèries, tan de caire cultural com social 

o professional, dedicades a persones que necessiten fer-se amb coneixements primaris: 

llegir, escriure, calcul, etc. o bé s’han de examinar per a obtenir el nivell de “Graduat 

Escolar” o per a optar a una col·locació. 

 

15.3 Federació. d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya (FATEC) 

Mario Cugat, exalumne de la Tretzena Promoció de la EAE, és el President de l’Entitat 

FATEC, avui en camí de ser Institució. En Mario, acabada la seva formació de quatre 

cursos a l’EAE, i havent tingut privadament alguna altra formació complementària, va 

rodar, com aprenent, a l’empresa Elizalde per diferents seccions, i accedí com a 

operador al laboratori metal·lúrgic, on hi va estar treballant fins el decaïment, camí de la 

desaparició de la casa Elizalde. Llavors, com a home de confiança dels també 

exalumnes de la EAE, Just Ferrer i Daniel Pinilla, fundadors, entre altres, de l’empresa 

de tractaments tèrmics “Supertremp”, passà a ocupar el càrrec de director d’aquesta 

empresa. I, quan ja se n`va atipar de la rutina diària amb els “ferros” i el seus 

tractaments, es va jubilar i passà a treballar, amb caràcter de voluntari, en una Entitat 

d’interès públic, com FATEC, dedicada a vetllar per l’acompliment dels drets de la 

Gent Gran, tot donant assessorament, en quant a normativa i possibilitats d’actuació, a 

entitats amb taleia per la Gent Gran: casals i altres associacions radicades a diferents 

indrets. 

 

FATEC és una Entitat, guardonada per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant 

Jordi. Està considerada com el principal marc relacional i de gestió del col·lectiu d’ 

Associacions de Gent Gran, amb implantació a tot el territori català, i amb intensa 

interlocució amb els poders públics. Com a Entitat capdavantera d’aquest tipus d’ 

Institucions cal considerar hi la FIAPA (Fédération Internationale des Associations de 

Personnes Âge) amb seu a París. Dins l’àmbit europeu és la més experimentada i, en 

determinats aspectes, aconsella i qualifica a altres institucions; organitza i coordina 

programes monogràfics de realització col·lectiva, conferències i trobades arreu del Món. 

 

Amb discurs clar, treballat, debatut i explicat; amb eficàcia reconeguda en la gestió de 

millores i solucions, FATEC, és propiciadora de serveis diversos, connectada i 

incorporada a les institucions i entitats principals relacionades amb els temes de la gent 

gran, catalans, espanyols i també internacionals, oberta i dialogant amb tots els àmbits 

socials, tan econòmics com polítics, culturals, universitaris, d’investigació, de lleure, de 

participació ciutadana, etc. i amb voluntat efectiva d’ajuda i col·laboració amb les altres 

entitats del mateix interès i activitat. 

 

FATEC, té organitzades les seves activitats en cinc distints àmbits, complementaris 

entre sí: Reivindicatiu, Serveis, Participatiu, Relacions i Comunicació, sistema que 

discrimina el qüestionament temàtic de les diverses situacions a tenir en compte, que 

seran ateses, en la mesura dels possibles per, en cada cas, les persones o equip més 

imposats en les diferents qüestions que sorgeixen. 
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Els socis o federats de FATEC son, bàsicament, els Casals i Entitats de Gent Gran, 

dispersats per tota la geografia catalana, més que no pas les persones físiques. Avui 

participen prop de 530 Casals i Entitats, abastant un col·lectiu d’unes 420.000 persones, 

gent gran. En conjunt, l’activitat de FATEC és transversal i de caràcter generalista, 

ocupant-se, especialment, de tot el que afecta a les persones grans, pel sol fet de ser-ho, 

entenent que les situacions específiques i les necessitats particulars son ateses per les 

entitats especialitzades a les quals l’interessat hi estigui abonat. 

 

L’equip directiu, els voluntaris col·laboradors a la seu de Barcelona i territori, així com 

el suport professional sumen al voltant de 70 persones, totes amb una clara vocació i 

voluntat de ser eficaços i respondre amb efectivitat. Alguns exalumnes de la EAE, 

formem part de l’equip de voluntaris d’aquesta i altres entitats afins. 

 

 

 

     Al darrera d’un fracàs sempre hi ha una lliçó. I tornem-hi 
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NOTA (fora text) 
 

D’entre la cinquantena d’escrits que es varen rebre, sol·licitats per compondre un llibre 

que parlés de la EAE, la majoria presenten un contingut més aviat autobiogràfic, un 

tema acceptable, fins i tot lloable, però no suficient. El que bàsicament s’havia demanat, 
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consisteix en explicar el que cadascú en sàpiga del com i el perquè de la creació de la 

EAE, com era el seu entorn i possibilitats i quina ha estat la seva trajectòria, adornant-

ho amb alguna que altre anècdota, sempre objectiva i correcta. Una EAE vinculada, 

naturalment, a una Empresa de construcció mecànica d’alta precisió, com era llavors, 

fins a la seva desaparició, la casa Elizalde. 

 

En la majoria dels escrits rebuts, dels temes adients a la finalitat que es proposa a penes 

se’n fa algun comentari, i per tant d’ells poca cosa se n’ha pogut treure. No obstant, cal  

considerar digne de tot elogi el fet que tothom es declari agraït per haver tingut 

l’“Oportunitat d’un Aprenentatge“ digne, reconeixent que ha estat una eficient ajuda per 

la seva evolució professional, tant dins com fora de l’Empresa Elizalde. 
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