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"LA PAPELERA 
DEL GAYÁ"

Lluís Brulles Eneriz.

1.- Justificació.

Aquest treball és una recerca històrica de tres quarts de segle, de 1898 
a 1972, que s’inicia al municipi Vespella de Gaià amb la introducció 

de la fabricació de paper aprofitant la força hidràulica del riu Gaià al seu 
pas pel terme municipal i finalitza amb la construcció d’un embassament 
en el mateix riu, dintre del municipi del Catllar negant les instal·lacions 
papereres. L’embassament del Catllar es va construir per tal de proveir 
el suficient cabal d’aigua a la refineria petroliera Empetrol localitzada al 
municipi de La Pobla de Mafumet del Camp de Tarragona.

El protagonista inicial d’aquest relat és Pau Fornt Valls (1869-1936) el 
qual es pot considerar com el fundador de La Papelera del Gayá, encara que 
la Societat mercantil amb aquest nom va ser cosa dels seus fills, Jaume i Pau 
Fornt Brunet, que la van validar al Registre Mercantil de Tarragona l’any 
1946, deu anys després del seu traspàs. 

Estic convençut que la història, els fets viscuts per Pau Fornt i per La 
Papelera del Gayá S.A. te més recorregut del que nosaltres hem pogut arribar 
a conèixer. De la cordial rebuda dels seus descendents per col·laborar en el 
coneixement de la seva obra personal, pública i comercial es va passar de la 
nit al dia a un silenci informatiu total sense donar cap explicació. 

Dos anys després es van restablir els contactes anunciant-me que el 
silenci informatiu fou degut al traspàs de Pau Fornt Balsach, el meu primer 
contacte amb la família Fornt. En aquesta segona trobada van prometre 
cercar, regirar, els possibles documents servats per la família, però passats 
els mesos s’ha tornat al silenci.

Per tant, amb encerts i possiblement errors fins al present, i a l’espera de 
noves notícies que de segur apareixeran algun dia, aquesta és la crònica de 
Pau Fornt Valls i de La Papelera del Gayá S.A. que us podem oferir.



204

Recull de Treballs · 20 (2020)

Pau Fornt Valls (1869-1936). El drapaire.

Pau Fornt va deixar escrit unes breus notes, un dietari personal,1 de 
records familiars, infància, joventut, casament, naixements dels fills i 

activitat professional. El dietari sintetitza, entre 1876 i 1904, 28 anys de 
la seva vida dedicat en cos i ànima l’ofici de drapaire. Ofici viscut tant 
intensament que el seu festeig i posterior casament amb Concepció Brunet 
Miserachs de Castellbell i Vilar, el naixement dels seus fills i la vida familiar 
foren vivències menors, anècdotes, dintre dels afers mercantils de comprar i 
vendre materials de rebuig per a la industria paperera i tèxtil, preferentment.
.

Nascut l’any 1869 a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) era fill de 
Jaume Fornt, d’ofici fuster-boter, i de Maria Valls. En el relat personal de 
les vivències de la seva infantesa aviat va veure la possibilitat de fer guanys 
en qualsevol activitat mercantil que emprengués. Comprava i bescanviava 
baldufes i boles i llogava bitlles als companys de jocs. Als 10 anys deixà el 
col·legi a jornada completa, només hi anava una hora al matí d’onze a dotze 
i a la tarda de set a vuit, perquè entre mig portava les eines del seu pare, 
fuster-boter, reparant botes per les cases de camp. 

Pau als 12 anys insistia en treballar, però els seus pares es resistien a què 
deixés la llar familiar perquè encara era molt jove. Finalment, Pere Fornt, 
un germà del pare, drapaire a Barcelona, el portà a casa d’un amic, també 
drapaire, Jaume Aloy, del barri de Sants-Hostafrancs a fer de mosso-pinxo 
drapaire pels carrers del barri. 

Amb un sac a l’esquena i unes balances anava amunt i avall, matí i tarda, 
pels carrers del barri cridant i comprant al veïnat robes i papers vells, mobles, 
calçat, metalls i tot allò que tingués un valor a la revenda. Al final de la 
jornada de treball tota la recaptació la lliurava a seu protector i patró, Jaume 
Aloy. Altres dies feia la feina amb al seu patró amb el carro tirat per un ase.

Treballava moltes hores amb condicions higièniques, les pròpies de 
l’ofici, perilloses per a la salut d’un jove. Cau malalt de tifus i els pares se 
l’emporten a casa a Sant Pere de Riudebitlles. La mare, enfadada amb Aloy 
per les hores que el feia treballar i pels materials de rebuig que remenava, li 
aconsella que “si vol negres els vagi a buscar a l ’Àfrica”.
1FORNT BALSACH, Mari (Maria), Xita (Concepció), Pau, Gloria i Marta (2010). Una història 
singular. Memòria des de 1876 a 1904 de Pau Fornt Valls, “ El drapaire de Barcelona”. Edició a cura 
dels besnéts Fornt Balsach. Barcelona.
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Restablert de la malaltia, Pau convenç als pares de tornar a fer de 
drapaire perquè “és un bon ofici, en un dia es guanya molts diners i ara ja se el 
que tinc de fer”. El pare que veu els progressos econòmics del seu fill fent 
de drapaire també ho vol intentar. El seu germà Pere s’havia retirat de 
l’ofici de drapaire i amb les existències que tenia encara emmagatzemades, 
emprèn el negoci venent el material de rebuig als paperers de Capellades, 
La Pobla de Claramunt i Igualada i acudint a les subhastes de les casernes 
militars. 

Cedint a la reiterada insistència del fill, els pares van accedir a què 
s’independitzés de Jaume Aloy, a qui el recorda com “un explotador”. Tenia 
catorze anys. Amb l’ajut econòmic dels pares i dels seus propis estalvis, 
lloga una petita botiga al carrer Sant Crist, 11, del barri de Sants per la que 
pagava 30 duros al mes. El primer dia, comprà tota classe d’estris per la 
cuina, un llit, una màrfega de palla per dormir i menjar per la primera nit 
a Barcelona, ja independent del Jaume Aloy. Al dia següent quan el pare 
tornava cap el poble, recordava que havia plorat molt al quedar-se sol, lluny 
de la família. Tanmateix, el pare havia demanat al propietari del local que el 
vigilés, encàrrec que va acceptar com si fos el seu propi fill. 

Esperant la visita de la seva mare per veure com s’havia instal·lat compra 
un llit de ferro, una taula per tretze pessetes, un catre i altres estris per a 
la casa. Als 15 dies rep a la seva mare i li mostra la mercaderia que havia 
comprat pel barri. Dos mesos després arribaren les dues germanes, més 
grans que ell, la Carme amb 17 anys i la Teresa, per fer-li companyia durant 
una temporada. Les germanes l’ajudaven a classificar el material de rebuig 
que comprava pels carrers. Com que no en tenia prou amb un carretó de mà 
per traginar tant de material, comprà un carro amb un ase i una bàscula per 
50 i 10 duros, respectivament. Els diumenges anava a la Marina a recollir 
herba per donar de menjar a l’ase durant tota la setmana.

Veient com l’espai per emmagatzemar la mercaderia se li feia petit, 
aixecà un petit magatzem al costat de l’habitatge. Magatzem, carro, ase i 
bàscula li pagaren els seus pares com a dot per 372 duros. Als setze anys 
ja tenia un capital de 300 duros (1.500 pessetes) i als disset s’iniciava en la 
compra i venda de paper estrassa i estrassilla, draps blancs i blaus, borrassa 
de cànem, i jute, que eren mercaderia nova, a canvi de draps, ferro, vidre i 
altres materials. El seu capital ràpidament va augmentar a les 4.000 pessetes 
en metàl·lic i a 6.000 pessetes les existències.

Lluís Brulles Eneriz.
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El 1884 mor el pare i la seva germana Carme se’n va a Capellades 
al costat de la mare, mentre que la Teresa2 es quedava amb ell. Com a 
conseqüència de la fallida d’un negoci del pare aquest havia emmalaltit i 
havia traspassat. La mare, obligada a pagar als creditors, li exigeix al Pau 
els 372 duros de la seva dot. A Pau no li va agradar que la seva mare li 
prengués la dot, però la resposta de la mare fou imperativa “quan tinguis 
25 anys ja rebràs la part de la herència que et pertoqui”. 

Als dinou anys havia acumulat una respectable fortuna, volia preparar-
se per afrontar els nous reptes comercials i casar-se. Assisteix una vegada per 
setmana a l’acadèmia López del carrer del Carme per aprendre cal·ligrafia i 
comptabilitat de 8 a 9 i francès de 9 a 10 del vespre. Mentre, la mare li cercà 
una noia per casar-se i la trobà a casa dels Brunet de Castellbell i Vilar, 
municipi a la riba del riu Llobregat, als peus de la muntanya de Montserrat. 

Els Brunet que havien demanat la mà de la Carme pel seu fill Celestí, 
tenien una neboda de nom, Concepció, òrfena de pares. Després d’un estira 
i arronsa la convencen perquè es casés amb el Pau. La dot de la neboda es va 
fixar en 4.000 pessetes, producte d’una assegurança dels seus difunts pares. 
L’any 1889, Pau Fornt Valls, amb 21 anys es casava amb Concepció Brunet 
Miserachs3 de 18 anys a Castellbell i Vilar4. El mateix dia, a la mateixa 
Església i en diferent altar també es casava la seva germana Carme amb el 
Celestí.
 

Instal·lats al carrer Sant Crist, 11, del barri de Sants, l’any 1891 canvien 
d’habitatge per un altre més gran al carrer Santa Teresa, 28-30, actual 
Gayarre, on pagava un lloguer de 75 duros al mes. El 1893 comprava 
un solar i cinc casetes velles per 4.000 duros, al carrer Tetuan, 25, actual 
Guadiana, on construeix un magatzem. Aleshores ja tenia un capital de 
6.000 duros. Abandona la feina dels carrers i es dedica a comprar a l’engròs 
i a l’exportació i importació de tota classe de material de rebuig. La feina 
del carrer l’encarregà al seu cosí Isidre i a un mosso.

En aquells anys la policia de Barcelona va descobrir una falsificació de 
bitllets del Banc de França, motivant que alguns drapaires, entre ells Pau 
Fornt, fossin escorcollats i detinguts buscant els culpables. 
2La Teresa va morir abans de casar-se el Pau.
3Concepció Brunet Miserachs (1871- 1962)
4Varen tenir 6 fills: Jaume (1892), Francesc (†als tres mesos), Maria (1895), Concepció (1897), Pau 
(1902), Josep Maria (1912).
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Després de passar angoixat els interrogatoris, mitjançant la intervenció 
d’un advocat i d’altres persones influents, la policia arribà a la conclusió que 
no havia tingut res a veure en la falsificació dels bitllets, restant en llibertat 
sense càrrecs. Quan surt de la presó es queixava dels diners que havia hagut 
de pagar a l’advocat Cucurella per defensar-lo. Cada visita de l’advocat li 
costava 14 pessetes. 

L’any 1893 neix el segon fill, Francesc, però mor als tres mesos de vida. 
Torna a la feina i viatja a Saragossa, Galicia i a l’estranger per primera 
vegada. El seu capital havia augmentat a 12.000 duros. En els seus somnis 
el perseguia el desig de ser un dia ric quan tingués acumulat un capital de 
100.000 duros. Guanys i despeses foren una obsessió durant tota la seva 
vida.

L’any 1895 neix la tercera filla, Maria i dos anys més tard, la quarta, 
Concepció (1897). Al magatzem del carrer Tetuan li treballaven 20 obreres 
classificant draps i 3-4 mossos fent bales; comprà un segon carro i un cavall 
i pagava a la setmana, 20 pessetes als carreters, 18 als mossos i 7-10 a 
les dones. L’any de la guerra de Cuba (1895) s’ufanejava d’haver guanyat, 
250.000 pessetes.

No s’aturava de comprar a l’engròs on era més barat i venent on li 
pagaven més bé tota classe de draps de rebuig tèxtil, paper, cànem i jute 
per la indústria paperera, cuir nacional i estranger, residus d’escorxador, 
carnasses per fer adobs agrícoles i treure gelatines (coles per la fabricació de 
paper), ossos, pèl d’animal, ferralla industrial, sòl agrícola, mobles vells, fins 
i tot dos vagons de sabates velles per adobar les vinyes i milers d’ampolles 
buides de xampany a Manel Raventós de Sant Sadurní d’Anoia. Acudeix 
a les subhastes de l’Exèrcit espanyol comprant i venent ferralla militar 
(canons) a la Seu d’Urgell quan ningú ho volia fer.5A l’estranger compra 
i ven mercaderies de rebuig i les tragina per tren i per mar (draps, paper, 
filassa de cànem, metall, pell, carnassa, etc.) a drapaires i comerciants 
d’Espanya, França, Anglaterra (Manchester i Liverpool), Itàlia.

A Barcelona compra i vent sòl urbà als carrers Cortés, Llacuna, Luchana 
i Casp. La seva obra més sonada fou l’edificació d’un bloc de 11 plantes 
amb 240 habitatges, 6 escales i ascensors al carrer Gran Via núm. 272-282 
(1925-27), conegudes popularment, encara avui dia, com “Les Cases del 
Drapaire” o de la “Concepció” en honor a la seva dona, Concepció Brunet. 
5En aquesta operació deia que havia guanyat 3.000 duros.

Lluís Brulles Eneriz.
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1.Portada del dietari publicat pels nets i besnets de Pau 
Fornt Valls (2010).

2.El matrimoni Pau Fornt Valls - Concepció Brunet Miserachs.6

6  Ibídem (2010).

3.Pau Fornt Valls a la seva maduresa.7

7  Ibídem (2010).

6Ibídem (2010).
7Ibídem (2010).
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El molí de Pomeri.

En el seu dietari personal, Pau Fornt esmenta noms i dates que indueixen 
a errors o dubtes tant a la cronologia dels fets com a l’emplaçament 

geogràfic. Per exemple, l’any 1898 parla d’una fàbrica de paper que tenia 
llogada al Catllar per 300 duros/any durant 10 anys, propietat de dos socis, 
Mallafré de Tarragona i Soler de La Secuita, quan en realitat correspon, si 
no anem errats, a un de sol, Bonaventura Mallafré i Salort de La Secuita. 
Quant a les dates, no sempre són exactes, però s’aproximen al relacionar-les 
amb fets de caire familiar i comercial.

Tornant a la fàbrica de paper del Catllar, creiem que hi poden cabre 
diversos errors de l’emplaçament. Per una banda, es podia referir al conjunt 
fabril de “la Fàbrica”, però aquí no hem trobat res de res; també a un indret, 
riu Gaià amunt, abans d’arribar a l’actual presa de l’embassament del 
Catllar amb casa, resclosa i bassa o encara més amunt, dintre del terme de 
Vespella, lloc on hi havia un antic molí fariner, Molí de Pomerí, reconvertit 
en fàbrica de paper pel seu propietari, Bonaventura Mallafré i Salort.

En un ofici datat el 1880 del Govern de la Província de Tarragona, 
Secció Foment, a l’alcalde de Vespella es manifestava que la finca rústica 
anomenada “Molí de Paumeri” era propietat de Bonaventura Mallafré Salort 

4.Meandre del riu Gaià a les Coves Roges.8..

8Foto cedida per Quim Grillo de Torredembarra (2019).

Lluís Brulles Eneriz.
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domiciliat a La Secuita.9 L'esmentada propietat la situava a la partida de 
les “Coves Roges” del municipi de Vespella amb masia i construccions 
annexes, però no esmentava l’existència d’un molí fariner hidràulic del 
mateix nom.

El 13 de gener de 1883 Bonaventura Mallafré sol·licitava del Govern 
Civil de Tarragona la legalització d’unes obres realitzades a la llera del riu 
Gaià. La Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, Seccion de 
Asuntos Generales en sessió del 28 de març es feia càrrec de l’expedient per 
tal de donar el seu parer sobre una presa de maçoneria10 construïda al riu 
sense autorització de la Junta d’Aigües.

L’expedient manifestava que Bonaventura Mallafré posseïa un terreny, 
a la partida del “Gaià”, on hi havia un antic molí fariner i un salt d’aigua 
del qual es derivava per una sèquia un cabal suficient per moure l’enginy 
del molí. Al canviar l’activitat de moldre cereal per la de fabricar paper 
continu va calcular que necessitaria un cabal d’aigua, una força hidràulica, 
de 500 litres per segon per moure el molí. Per aquest motiu, va veure la 
necessitat de fer una presa de maçoneria, riu amunt, en un indret conegut 
com les “Coves Roges”. Aquest relat confirma que abans de 1883, 
Bonaventura Mallafré ja havia posat en producció la fabricació de paper 
continu a l’antic molí fariner de Pomeri.

9Bonaventura Mallafré Salort era fill de Joan Mallafré de Vistabella (La Secuita) i de Maria Salort 
del Catllar. Es va mantenir solter i es declarava propietari. Va traspassar el setembre de 1900 als 
75 anys. Havia fet testament davant notari públic. El maig del mateix any traspassava als 79 anys 
el seu germà Josep, pagés casat amb Teresa Mallafré, ambdós veïns de Vistabella (La Secuita). El 
propietari havia sol·licitat acollir-se als beneficis de la Llei de 3 de juny de 1868 de colònies agrícoles 
(exacció de contribució rustica durant 15 anys), llei de repoblament rural espanyola. AHAT. La 
Secuita, Llibre d’òbits (1900). AHT. Fons municipal de Vespella. Correspondència Ajuntament 
(1880); BLANCH TORREBADELL, Joan Carles. 2010. El llibre de Vespella. Cossetània. Valls, 
pàg. 237-238.
10En castellà: manposteria.
11El propietari declarava la propietat d’una finca de 18 ha, 38 a i 3 ca de nom Molí de Pomeri no 
com a Mas de Pomeri. Cap la possibilitat que la finca es coneixés més com a Molí de Pomeri per 
la presència d’un molí fariner. Actualment, algun mapa d’excursionisme senyala l’indret on està 
localitzat en estat ruïnós el Mas de Pomeri però l’onomàstica actual de Vespella no ho té en compte. 
Selfa Sastre (2009). 
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5.Molí de Paumeri (Pomeri) propietat de Bonaventura Mallafré Salort (1880).11

Lluís Brulles Eneriz.
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6.Sol·licitud de Bonaventura Mallafré per legalitzar una presa construïda sense autorització. (1883)12

12AHPT. Cámara Agraria de la provincia de Tarragona. Jefatura de Aguas (1883).
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7.Resclosa i sèquia de les “Coves Roges” a la fàbrica de paper13

La Junta no entrava a valorar l’estructura de la presa, això ho deixava 
a l’enginyer en cap d’Obres Públiques, persona qualificada per donar el 
vistiplau de l’obra que ara es demanava legalitzar. Tampoc entraven en 
polemitzar si s’havia comés una il·legalitat o si haurien de sancionar-lo. La 
Junta valorava el projecte presentat per legalitzar l’obra com una oportunitat 
per introduir una indústria paperera en una comarca geogràficament molt 
accidentada, coberta de bosc, garrigues i matolls, mancada de bones vies 
de comunicació per desenvolupar una agricultura sostenible, depauperada 
econòmica i socialment per l’atac de la fil·loxera a la vinya. La fàbrica de 
paper permetria repoblar un indret abandonat i aïllat millorant els camins 
per rebre la matèria primera i donar sortida a la manufacturada.

13Arxiu Sedó (2020).

Lluís Brulles Eneriz.
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Al projecte de legalització de les obres de la presa per la fàbrica de paper 
s’hi va oposar l’Ajuntament i alguns veïns de La Riera de Gaià adduint que 
la disminució del cabal del riu produiria “socavaciones que pueden dar origen 
a encharcamientos perjudiciales”14 i per haver-se construït sense autorització. 

Aquests arguments foren rebatuts pel l’enginyer en cap d’Obres 
Públiques com “ilusorios” manifestant que la manca de cabal venia produït 
per una sequera que s’arrossegava feia anys i no per la construcció de la 
presa ja que l’aigua una vegada aprofitada com a força motriu tornava 
al riu. Quant a la il·legalització de la presa, es valorava positivament que 
Bonaventura Mallafré presentés el projecte de les obres que havia fet 
perquè fossin legalitzades la qual cosa demostrava bona fe. Analitzats els 
arguments, el 23 de març de 1883 la Junta d’Aigües de Tarragona donava el 
vistiplau legalitzant la presa de maçoneria construïda a les ” Coves Roges”. 

El Molí de Pomeri ha rebut diverses noms i títols: Pomery, Pomaric, Pomeric 
i fins i tot de “lo Canaló”. En aquest darrer cas el nom venia per pertànyer a la 
família Canals on el 1808 hi residien Pere Canals i Maria Recasens amb una 
filla (†1808 amb 1 any d’edat). El 1825 estava ocupat per Joan Canals i Teresa 
Gil naturals de Bràfim.15 Més tard, de 1862 a 1874 hi vivia Josep Esteve Ramón 
de Vespella i Teresa Figuerola Sanromà amb una filla. El 1882 ho feien Antoni 
Rull Saperas del Catllar casat amb Carme Cabré Solá16 i dos fills: Joaquima i 
Venanci; el 1885 Antoni Bartra Mestre del Pla de Cabra i Carme Virgili Duch 
d’Ardenya (La Riera) amb un fill nascut a Vespella, Josep Maria17 i a partir de 
1898, Pere Compte Serra casat amb Maria Rull Mercadé.

En el llibre, “Apuntes para la historia papelera de las provincias de 
Tarragona, Baleares y Canarias” de Gonzalo Gayoso Carrerira (1910-
1996)18 referint-se a l’Anuari Estadístic comercial Bailly-Bailliere19 de 
1901 situava en Vespella una fàbrica de paper continu de Bonaventura 
Mallafré. La data, més o menys fiable, en el dietari de Pau Fornt Valls fou 
recollida pel seu fill Josep Maria Fornt Brunet en una memòria dirigida 
l’any 1947 a la Delegació d’Indústria de Tarragona. 
14Potser temors a epidèmies palúdiques o colèriques. 
15AHBT. Vespella de Gaià. Compliments pasquals (1882). Blanch Torrebadell (2012). 
16AHBT. El Catllar. Compliments pasquals (1856). Filla de Josep Cabré Roca i de Maria Solà de La Riera 
moliner del Molí de Fortuny del Catllar fins 1856 moment que passem a residir a La Riera.
17PEDRO SANAHUJA, Josep. 2014. Relats de les nostres contrades. Ajuntament de Perafort, pàg. 14 i 15.
18Article publicat a Investigacion y Técnica del Papel (ITP), volum 31 nº 41 (1974), pàg. 676.
19Bailly-Bailliere e Hijos. Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración. 
Madrid. Inici 1879.
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A l’Anuari Estadísticas20 de 1934 figurava una fàbrica de “papel y 
papelote sin cola de Pablo Fornt con una capacidad de producción anual 
de 275 toneladas” i en la de 1943 “ pertenece a Industrias Pablo Fornt 
S.A; cuenta con una máquina plana contínua, secado al fuego directo, 
estando en construcción el secado a vapor y una producción normal de 
700 i 1.700 kg de embalaje en 24 horas". El 1966 segons el “Catálogo 
de Empresas”21 era propietat d’Albert Sanllehí Puntí que fabricava paper 
d’estrassa i donava feina a 19 persones.

8.Resclosa i sèquia cap a la fàbrica “Vella”. A la dreta, ruïnes del Mas de Pomery (1935).22

        9.Fàbrica de paper “Vella”. A sota, a l’esquerra, presa i sèquia -) - cap la fàbrica “Nova”.23

20Estadísticas de la Industria del Papel y Carton. Ministerio de Industria y Comercio. Direccion 
General de Industria (1934 i 1944). Madrid.
21Catálogo de Empresas y Productos Industriales, volumen III, tomo 1. Servicio Sindical de 
Estadísticas. Madrid. 1966.
22-23AHPT. Instituto Cartográfico y Catastral. Vespella de Gaià, núm. 64 (1935).

Lluís Brulles Eneriz.
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Pau Fornt, Fabricant de PaPer.

L’any 1898 va ser per a Pau Fornt un any carregat de projectes amb 
el capital que havia acumulat. Amb vint-i-nou anys, ja era un ric 

comerciant bon coneixedor del negoci draper i aspirant a ser un empresari 
amb fàbrica pròpia. L’ocasió se li va presentar quan es va assabentar per 
l’Antón Miquel, moliner del molí paperer de Cal Ton del Pere de San Pere 
de Riudebitlles, el seu poble, que el seu propietari el volia vendre. Posat en 
contacte amb el venedor, un tal Torras de Banyeres del Penedès, li regatejà 
el preu de venda del molí baixant dels 4.000 duros que li demanava al preu 
final de 2.500 duros. Un preu per sota de la vàlua del molí, en paraules de 
l’Antón Miquel.

Seguidament, endreçà el molí per rentar pèl de bou perquè li era 
més rendible que fabricar paper estrassa.24 Davant les reiterades queixes 
municipals pels abocaments a la riera de les aigües brutes de rentar el 
pèl va optar per fabricar paper estrassa. Comprà maquinària i cilindres en 
desús a diversos fabricants ex paperers. La màquina de fer paper la comprà 
per 500 pessetes a Josep Fortuny del Catllar. La posada a punt, reparació 
i compra de maquinària per fabricar paper, li van costar 30.000 pessetes. 
Seguidament la llogà a l’Antón Miquel per 3.000 pessetes anuals durant 
uns quants anys

Però la cosa no acabà aquí, volia anar a conèixer el mercat estranger, font 
de futurs guanys, i per aquest motiu prengué classes d’italià, francès i anglès 
amb professors particulars. Inicià viatges per Europa (França, Itàlia, Bélgica, 
Alemanya i Anglaterra) i Nova York (EE.UU.) per conèixer el mercat americà, 
viatge que va fer el 1904. El mateix any de 1898 amb 29 anys emprèn més 
projectes per tal d’engrandir i treure profit econòmic del seu patrimoni,

1.- Es fa una casa nova al carrer Tetuan, 25, actual Guadiana, del barri de Sants, després 
d’enderrocar les cinc petites casetes. El cost de la nova propietat li va pujar a 4.500 duros 
(22.500 pessetes).25

2.- Comprà en subhasta pública per tretze mil pessetes una finca rústica de 87,5 ha26 a l’oest 
del terme de Vespella prop del riu Gaià, propietat de Joan Pons i Solanas, domiciliat 
al carrer de la Boqueria de Barcelona, que havia fet suspensió de pagaments. A 
la propietat rústica que ell anomena “La Masion” hi havia una masia i un salt 
d’aigua de sis metres. 

24Paper de qualitat inferior, de superfície grollera i sense cola que serveix generalment per a embolicar.
25Fornt Balsach (2010). 
26Fornt Balsach. (2010). Finca amb garrofers i bosc. Hi plantà 300 garrofers i vinya. 
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3.- S’assabentà per Bonaventura Mallafré Salort que volia llogar l’antic molí de 
Pomery, reconvertit en molí paperer. Pere Compte Serra,27 un drapaire de Barcelona, 
originari d’Olot, que havia treballat en una fàbrica que l’empresari paperer Pere 
Alier tenia a Rosselló (Lleida) havia intentat que Bonaventura Mallafré li llogués 
el molí paperer, però aquest es negà perquè era insolvent.

Pau Fornt preguntà a Pere Compte si fabricar paper estrassa era rendible; 
li respongué afirmativament, sempre i quant s’augmentés el nombre de 
cilindres i s’arrangés el camí a la fàbrica, aleshores molt malmès. Pau Fornt 
passà a ser l’arrendatari del molí per 300 duros / any durant 10 anys i Pere 
Compte l’encarregat del molí paperer. Quant al salari, acordaren una paga de 
19 duros al mes (95 pessetes). Després de dos mesos de neteja i reparacions 
es posà en producció. Pau Fort se n’endreçà una cambra per quan es quedés 
a dormir. Aquesta instal·lació paperera es coneixerà com la fàbrica “Vella”.
 

Comprovant que aquesta fàbrica “Vella” no li permetia augmentar la 
producció i fer paper de qualitat, l’any 1904 emprèn a la seva propietat de 
“La Masión”, a la riba esquerra del riu Gaià, sense cap arquitecte, amb un 
mestre d’obres del Catllar, de cognom Llorens i la compra de material de 
rebuig (4 cilindres de ferro, rails de tramvia i accessoris), la construcció en 
sis mesos d’un edifici de dos pisos de 12 m² on va instal·lar una màquina 
plana de paper continu molt avançada en aquella època, una turbina de 25 HP, 
una resclosa i una sèquia per proveir aigua a la fàbrica. Aquesta instal·lació 
paperera es coneixerà com la fàbrica “Nova”.
 

Prèviament havia obtingut autorització del Consejo Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio, Sección Industria de Tarragona per 
construir una presa de maçoneria i una sèquia per utilitzar un cabal d’aigua 
de 500 l/segon com a força hidràulica per moure la maquinària de la fàbrica 
“Nova”. El Consejo valorava positivament la introducció d’una indústria de 
paper en una comarca depauperada agrícolament per l’atac de la fil·loxera. 

El mateix any de 1904 embarcà a Cherbourg (Normandia, França) en 
el vaixell alemany, Guillem II cap els EE.UU. on arribà després de 6 dies i 
mig. Visità Nova York, Boston, Chicago i Detroit amb l’objectiu de comprar 
rebuig tèxtil de cotó, budells, carnassa de bou, pel, i altres productes. Per 
tot arreu restà meravellat del que veia i de com funcionaven les fàbriques, 
escorxadors, carreteres, trens, les comunicacions i les atencions en els hotels. 
27AHPT. Fons municipal de Vespella. Actes de plens municipals (1909 a 1912). De 1909 al 16 de 
gener de 1911 fou regidor de l’Ajuntament de Vespella i alcalde interí per dimissió de Josep Vendrell 
Mestre fins l’1 de gener de 1912 quan fou escollit alcalde Joan Pi Fortuny.

Lluís Brulles Eneriz.
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10.Transatlàntic 
alemany Guillem II 
(1903-1940).28

11.Sol·licitud de 
Pau Fornt per construir 
una presa per a la 
fàbrica"Nova”(1904)30.
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Amb el robatori que pateix, a punta de pistola, viatjant en un vagó-llit, 
de tornada cap Espanya, es tanca el dietari personal de Pau Fornt Valls, però 
la seva vida comercial continuava com a empresari paperer. Als voltants de 
1910 Pau Fornt encarregava a l’arquitecte modernista barceloní Modest 
Feu Estrada29 (1870-1933) un projecte per canalitzar l’aigua del riu Gaià 
amb rescloses i sèquies, però no es va portar a la pràctica. 

28SS Kaiser Wilhelm II. Viquipedia.
29BLANC TORREBADELL, Joan Carles. 2013. El llibre de Vespella. Cossetània. Valls, pàg. 24. 
Modest Feu Estrada va realitzar casi tota la seva obra al barri de Sants, lloc on també hi vivia Pau 
Fornt i per tant, vells coneguts.
30AHPT. Cámara Agraria de la provincia de Tarragona.
31Arxiu Sedó..

12.Resclosa i sèquia de la fàbrica” Nova”31

Lluís Brulles Eneriz.
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13.La fàbrica “Nova”. A sota a l’esquerra, presa i sèquia -)- cap El Catllar. (1935)32

  32AHPT. Instituto Cartográfico y Catastral. Vespella de Gaià, núm. 64 (1935).  
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14.Presa i sèquia - ( - amb origen sota la fàbrica “Nova” que anava a la fàbrica del Catllar.33

33AHPT. Instituto Cartográfico y Catastral. Vespella de Gaià, núm 64 (1945). Presa i sèquia a sota 
de la fàbrica “Nova”.

Lluís Brulles Eneriz.
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Conflictes laborals a la fàbrica de paper Fornt.34

Degut a la solitud del lloc on estaven localitzades les dues instal·lacions 
papereres, “Vella” i “Nova” riu Gaià amunt, amb camins de carro 

força dolents, lluny dels nuclis urbans del Catllar i Vespella, Pau Fornt va 
construir uns quants habitatges per a les famílies dels treballadors i un xalet 
per allotjar-se quan pujava a la fàbrica35. 

Entre la masia de La Masion i les dues instal·lacions papereres van 
acollir permanentment entre 7 i 10 famílies36 de 30 a 40 persones, homes, 
dones i infants, a més dels que venien diàriament a treballar des de Salomó 
i El Catllar.

El trasbals d’obrers paperers i famílies amb altes i baixes de residència 
a la fàbrica a causa dels minsos salaris i la solitud de l’emplaçament, mal 
comunicada, fou un acte recurrent per marxar a altres llocs laborals, motivant 
que el padró d’habitants de Vespella fos força irregular en alguns anys.

El 1920 Pau Fornt aturava la fabricació de pasta de paper per un 
conflicte laboral amb els treballadors en demanda del pagament d’hores 
extres. Segons el seu fill, Josep Maria Fornt Brunet, el Tribunal Superior 
de Justícia va fallar a favor de l’empresari.

Aquest conflicte laboral va provocar l’èxode d’algunes famílies residents 
a les dues instal·lacions papereres, unes 30 persones entre adults i menors, 
cap a altres fàbriques de paper de La Riba, Gelida, Igualada i Sant Pere de 
Riudebitlles. Els conflictes laborals van seguir produint-se fins l’any 1928 
quan Pau Fornt, en trobar-se amb manca d’obrers, va aturar totalment la 
producció de la fàbrica “Nova”. La “Vella” estava aturada des de 1920.
34AGA. Tota la informació referent a la fàbrica Fornt de paper després de la guerra civil es deu a una 
col·laboració amb Lluís Català Massot de Torredembarra en els seus viatges a Alcalá de Henares i 
Madrid.
35AHT. Hisenda. Registro fiscal de edificios y solares de Vespella de Gaià. Tarragona (1920). Entre 
1920 i 1930 la propietat de Pau Fornt situada a 3 km de Vespella i 5 km del Catllar registrava 
10 edificacions entre la fàbrica nova i vella i La Masion (dues instal·lacions per fabricar paper, 2 
magatzems i 7 cases). Total construït cobert: 1.967 m². Valor: 17.900 pessetes. El 1930 la fàbrica 
Fornt només declarava 4 edificacions: 2 d’una planta i 2 de dues plantes amb 4 habitatges ocupades 
per 12 persones. Vespella tenia aquell any una població de dret de 148 habitants.
36AHBT. Compliment Pasqual de Vespella de Gaià, anys,1896, 1903 i 1909. AHT. Padrons habitants 
(1883-1960) i Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares y aldeas i demás entidades de población 
de España. Tarragona (1930). Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. 
Madrid (1933).
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Seguidament va entrar en converses amb el Consorcio de Estracillas 
(“Consorcio de Papeles de Paja y Estracillas sin Cola”) amb seu a Madrid i de 
l’enteniment d’ambdós els hi llogà la fàbrica37 El “Consorcio de Papeles de 
Paja y Estracillas sin Cola” es va crear, a nivell nacional, el 26 de juny de 
1928 i per Decret del 24 d’agost es van agrupar obligatòriament totes les 
fàbriques que en aquell moment existien a Espanya. L’objectiu social del 
Consorcio era regularitzar la producció i venda de paper per tal d’evitar 
una superproducció que el mercat no podia absorbir. 

Els fabricants de paper, socis del Consorcio, que voluntàriament aturaven 
la producció de paper, rebíem una indemnització en concepte d’arrendament. 
Les indemnitzacions les aportaven a la caixa del Consorcio els fabricants 
en actiu. Un requisit establert pel Consorcio obligava als fabricants que 
s’acollien a les indemnitzacions a donar-se de baixa de la contribució 
industrial municipal. La indemnització en concepte d’arrendament atorgada 
pel Consorcio a la fàbrica Fornt, entre 1928 i 1936, fou de 35.000 pessetes 
anuals, xifra declarada per la seva vídua, Concepció Brunet.38 

15.Comanda de paper gris a petició de Lluís Sedó Boronat de La Riera (1927).
37Creiem que només era amb la “Nova”.
38Declaració feta a la Delegació d'Indústria de Tarragona el 18 d’octubre de 1940. 

Lluís Brulles Eneriz.
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16.Riegos y Fuerzas del Ebro S.A. sol·licitud de línia de 25.000 v. a Obras Públicas de Tarragona.
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L’arribada de la força elèctrica a la fàbrica Fornt.

Aturades les dues instal·lacions papereres no hi ha constància de cap fet 
rellevant relatiu al negoci paperer de Pau Fornt a Vespella. 

Sense una data fiable, però aproximada, l’any 1930 va arribar l’electricitat 
a la fàbrica Fornt portada per Riegos y Fuerzas del Ebro S.A, amb una 
línia directa des de Tamarit a la fàbrica. L’any 1932 aprofitant l’existència 
d’aquesta línia es va posar en servei una altra de nova d’alta tensió de 25.000 
volts per donar servei a Tamarit, Ferran, La Riera, Ardenya i La Nou.

La Fàbrica Fornt durant La guerra civiL.

Pau Fornt Valls era una persona d’ideologia conservadora, de dretes, prou 
conegut com empresari i regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel 

barri de Sans-Hostafrancs. Amb el seu assassinat ocorregut el 16 d’agost 
de 1936 es tancava un període de creixement i consolidació del negoci 
familiar paperer. 

Seguidament, les instal·lacions papereres de Vespella foren confiscades 
per les forces de la República de 1937 fins 1939. Segons recordava Josep 
Maria Fornt Brunet, fill de Pau Fornt Valls39 les instal·lacions papereres 
foren ocupades per soldats de les brigades internacionals establint-se com 
a caserna de tropa. A la “Vella” es van fabricar sabates per a la tropa. Durant 
l’ocupació militar la maquinària paperera, edificis i salts d’aigua van 
quedar malmesos, per manca de manteniment la qual cosa va repercutir a 
l’hora de posar-la en funcionament passada la contesa civil 

La Fàbrica Fornt desPrés de La guerra civiL.

Finalitzada la guerra civil, el 13 d’abril de 1940 el “Consorcio de Papeles 
Paja y Estracillas sin Cola” comunicava a Pau Fornt Brunet i a altres 

fabricants papereres l’acord següent:
“En vista de que la mayor parte de las fábricas que integran el Consorcio de 
Estracillas han dejado de satisfacer las contribuciones que estaban fijadas sobre 
la facturación de papeles Paja y Estracilla, nos vemos en la necesidad por falta 
de dicho ingreso, de suspender temporalmente el pago de las indemnizaciones 
en concepto de arrendamiento de fábricas. Esta determinación afectará a los 
arrendamientos a partir del 1º del corriente mes de abril y de esta decisión 
daremos cuenta en la primera Junta General que se celebre”.

39Ibídem.

Lluís Brulles Eneriz.
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17.Suspensió temporal de les indemnitzacions per l’arrendament de la fàbrica (1940).
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El 16 d’octubre de 1940 la Junta General Extraordinària celebrada a 
Valencia va decidir la dissolució del “Consorcio de Papeles Paja y Estracillas 
sin Cola”. Las raons adduïdes foren les següents: 

1.- Havia desaparegut la superproducció de paper estrassa degut a la guerra civil.
2.- Una part important de les fàbriques de paper estrassa havien derivat les seves 

produccions a altres qualitats de paper de més rendiment econòmic.
3.- Les fàbriques que seguien produint estrassa, ara realitzaven les vendes directament 

evitant la intervenció de “La Central de Fabricantes de Papel” per tal de millorar 
els preus.

4.- Per tots aquests motius feia temps que els fabricants actius havien deixat de 
satisfer les contribucions acordades per fer front als arrendaments de les fàbriques 
aturades.

És a dir que el Consorcio finalitzada la guerra civil ja no tenia raó de ser, 
donat que davant de la conjuntura econòmica havia canviat i era inevitable 
la seva dissolució. 

Lluís Brulles Eneriz.
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18.Sol·licitud per posar en activitat la fàbrica de paper de Vespella (1940).
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La FamíLia Fornt-brunet rePrèn L’activitat PaPerera.

Amb la desaparició del propietari, Pau Fornt Valls, assassinat el 1936 i la 
suspensió temporal de les indemnitzacions del Consorcio, la seva vídua, 

Concepció Brunet i els tres fills, Jaume, Pau i Josep Maria Fornt Brunet 
decideixen posar en funcionament la fàbrica de paper de Vespella, aturada 
des de 1928, sol·licitant el 14 d’octubre de 1940 l’autorització a la Delegació 
d’Indústria de Tarragona. 

La sol·licitud esmentava que els Fornt-Brunet eren hereus d’unes 
instal·lacions per fabricar paper a Vespella, no que tenien dues instal·lacions. 
Aquesta manca de precisió en el nombre de les instal·lacions els hi va portar 
molts mals de cap alhora de posar en activitat la producció paperera ja 
que el Ministeri d’Indústria considerava només l’existència d’una fàbrica.
Acompanyava la petició una declaració jurada de tot el material productiu 
de les dues instal·lacions que els Fornt havien batejat com la “Vella” (1883) i 
la “Nova” (1904).
 

A) Fàbrica “Vella” (Molí de Pomeri).
1.- Elements de preparació de la pasta.

Una talladora de draps
Una mola de dues pedres de 1,14 m de diàmetre i de 0,32 m d’ample de 30 kg de 
capacitat.
4 cilindres de 40 kg de capacitat cadascú.
Un dipòsit per la pasta.

2.- Màquina de paper.
Una màquina plana de 1,10 m d’ample amb dues tines d’eix horitzontal de 300 
kg de capacitat cadascuna. Un sorrador amb depurador pla.
Tela de 1,40 m d’ample amb moviment.
Una premsa humida de 1,31 m d’ample.
2 premses seques de 1,25 m d’ample.
Dos assecadors a foc directe de 1,30 m d’ample i 1 m de diàmetre.
La línia d’assecar tenia 6,28 m.

B) Fàbrica “Nova” 
1.- Elements de preparació de la pasta.

Una netejadora.
Una talladora de draps.
Una mola de dues pedres de 1,35 m de diàmetre i de 0,30 m d’ample de 50 kg de 
capacitat.
6 cilindres de 50 kg de capacitat cadascú.

2.- Màquina de paper.
Una màquina plana de 1,27 m d’ample amb dues tines d’eix horitzontal de 400 
kg de capacitat cadascuna.
Un sorrador amb depurador pla de regla.

Lluís Brulles Eneriz.
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Tela de 1,40 m d’ample.
Una premsa humida de 1,83 m i dues de 1,84 m.
Tres assecadors a foc directe de 1,42 m d’ample.
Dos assecadors de 1,25 m de diàmetre i un de 1,42 m de diàmetre.
Una talladora mecànica amb dos sentits.

La línia d’assecar tenia 12,56 m.
C). Principals característiques de la Indústria.

Fabricació de paper estras40 i estrassilla41; paper d’embalar i cartró.
Utilitza força hidràulica amb estiatge de 3 mesos /any.
4 turbines Francis en funcionament i una aturada. Total: 75 HP.
Salt d’aigua de 6 m.
L’energia elèctrica havia arribat a la fàbrica “Nova” l ’any 1932. A la “Vella” mai 
arribaria amb els descendents de Pau Fornt Valls.

D) Produccions.
“Vella”: 400 kg de paper de 65 gr. per jornada.
“Nova”: 600 kg de paper de 65 gr. + 1.000 kg de cartró per jornada.
Matèries primeres: retalls de paper i cartons vells, draps i elements fibrosos. 
No informaven de cap producte químic utilitzat en la fabricació del paper.

El 18 d’octubre de 1940 la Delegació de Industria de Tarragona 
AUTORITZAVA a posar en activitat la fàbrica de paper restant inscrita 
en el Cens d’Inspecció Industrial i subjecta a una inspecció pel personal 
tècnic de la Delegació. Per altra banda, obligava l’empresa a donar-se 
d’alta a la contribució industrial municipal. El temps permès per posar 
en funcionament la producció de paper fou de 3 mesos a partir de la 
comunicació. El mateix 18 d’octubre la vídua de Pau Fornt presentava a la 
Delegació de Tarragona una declaració jurada amb la valoració aproximada 
de les dues instal·lacions per fabricar paper a Vespella.

Instal·lacions i annexes: 158.300 pessetes.
Maquinària i annexes: 50.000 pessetes.
Total: 208. 300 pessetes.

Anys després el Director General d'Indústria considerarà aquesta 
valoració molt baixa elevant-la a 1.000.000 de pessetes

En aquells anys els germans Fornt es feien conèixer comercialment com 
Francisco Fornt Valls (oncle) a Capellades i Industries Pablo Fornt Valls S.L,42 
fabricants de paper gris per embalar a Sant Pere de Riudebitlles i Vespella 
de Gaià. Tenien representacions comercials a Tarragona, carrer Gasòmetre, 
40, i a Madrid, carrer Cambronero, 7.
40Paper de qualitat inferior de superfície grollera i sense cola que serveix per embolicar.
41Paper més fi i consistent que el d’estrassa.
42Fornt Balsach (2010). A Barcelona el despatx el tenien al carrer Duc de Tetuan, 25, avui carrer 
Guadiana del barri de Sants.
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Dificultats per posar en producció les dues 
instal·lacions papereres.

El 14 de gener de 1941 complert el termini de 3 mesos atorgats per 
la Delegació d’Indústria de Tarragona per iniciar la producció de la 

fàbrica de paper, la vídua Concepció Brunet sol·licitava 3 mesos més de 
pròrroga argumentant dificultats tècniques per posar-la en producció.

El 10 de març de 1942 es tornava a demanar una nova pròrroga, aquesta 
vegada de 6 mesos motivada per les dificultats per iniciar la producció. El 23 
de març li concedien els 6 mesos, però improrrogables. El 14 de novembre, 
Industrias Pablo Fornt S.A. comunicava a la Delegació de Tarragona que la 
instal·lació de la fàbrica de paper la “Nova” HAVIA INICIAT la producció 
de paper, aturada des de 1928, però sense arribar a la màxima producció 
al no disposar dels elements necessaris. Mentrestant, la instal·lació de la 
“Vella” seguia aturada. Tots els esforços es van emprar en obrir la “Nova”. 

El setembre de 1943 la Delegació de Tarragona preguntava a 
l’Ajuntament de Vespella si la fàbrica “Nova” de Fornt estava activa i si 
s’havien donat d’alta de la contribució industrial municipal. L’alcalde va 
respondre afirmativament al requeriment afegint que segons el testament 
de Pau Fornt Valls les seves propietats havíem passat als seus hereus els 
quals havien cedit la seva explotació a la raó social Industrias Fornt S.A.

L'1 de maig de 1944 un inspector de la Delegació de Tarragona aixecava 
Acta de Comprovació i Autorització per posar en producció la instal·lació 
de la “Nova” construïda el 1904. L’enginyer de la Delegació NO VA 
INSPECCIONAR les instal·lacions de la “Vella” situada a 1000 m, riu amunt. 

Recompte del material trobat a la “Nova” per l’enginyer industrial:
4 cilindres.
Piles holandeses per preparar la pasta.43

2 tines mescladores.
43Mètode inventat pels holandesos al segle XVII que va revolucionar la indústria paperera fent més 
productives i rendibles les operacions de tallar, garbellar i refinar draps i paper per convertir-los en pasta. 
44AHPT. Fons municipals de Vespella. Consell Municipal. Actes Plens Ajuntament (1932-1935), top. 11, 
registre 50. El 1932 Riegos y Fuerzas del Ebro S.A. demanava a l’Ajuntament de Vespella l’expropiació 
forçosa de terres agrícoles per on havia de passar una línia d’alta tensió. El maig de 1933 una resolució de 
la Jefatura d’Obres Públiques de Tarragona autoritzava una línia d’alta tensió de 25.000 volts. Aquesta 
línia d’energia derivada de la de Tamarit a la fàbrica del Fornt, subministraria electricitat a La Riera, 
Ardenya, La Nou i Ferran. La presència de motors de diverses potències avala la utilització de l’electricitat 
en diversos components de la producció de paper. El 1934 Els Massos, barri de Vespella, disposava 
d’enllumenat públic accionat manualment amb un manipulador emplaçat en una casa particular.

Lluís Brulles Eneriz.

1 màquina contínua.
4 cilindres assecadors a foc directe.
4 motors de 20,10,3 i 2 cv44

Diversos elements 
secundaris, embarrats i 
accessoris.
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eL LLarg contenciós administratiu Per activar La “Vella”.

Cal recordar que el 14 d’octubre de 1940 els hereus Fornt havien 
demanat autorització per posar en marxa una fàbrica de paper (amb 

dues instal·lacions de producció: “Nova” i “Vella”), però per la inspecció 
de l’1 de maig de 1944 només li donaven autorització per la “Nova”, ja 
que segons la Delegació de Tarragona la maquinària de la “Vella” estava 
abandonada des de 1920 i per aquest motiu l’enginyer no va fer la inspecció 
de la instal·lació. 

Els germans Fornt, en demanar autorització per posar en marxa la 
fàbrica de paper complien amb la Norma Sexta de l’Ordre Ministerial del 
12-9-193945 sobre l’obertura d’una indústria aturada, però aquesta norma 
s’havia modificat el 16 de desembre el 1942 i els hi havia caducat el temps 
per demanar l’obertura de la indústria aturada. Ara ja no tenien més remei 
que demanar per a la “Vella” una nova indústria, no una obertura. 

El 2 de juliol de 1947 Josep Maria Fornt Brunet presentava davant 
la Delegació de Tarragona la corresponent sol·licitud de nova indústria. 
Textualment s’iniciava manifestant que, “Hacia el año 1900 el referido D. 
Pau Fornt Valls fundó en un terreno sito en el término municipal del Catllar de 
esta provincia de Tarragona previo arriendo a los Sres. Mallafré y Salort, una 
fàbrica de papel”.46

Norma sexta (O.M.12-9-1939):
“Toda industria que, habiendo estado en actividad anteriormente, hubiera 

sido baja en la contribución industrial, y desee reanudar su funcionamiento, 
deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al Ingeniero Jefe de la Delegación 
provincial de Industria, acompañando recibos de la contribución, acreditando 
haber sido alta en años anteriores o documentos similares que comprueben 
su anterior actividad, incluyendo una declaración jurada de los elementos de 
producción instalados con las principales características de la Industria. El 
Ingeniero Jefe, a la vista de estos datos y sin más trámites, procederá a otorgar 
la correspondiente autorización. Cuando una industria que no sea de carácter 
temporal, cesase total o parcialmente en su funcionamiento, lo notificará a la 
Delegación provincial de Industria a efectos estadísticos”.

La petició d’autorització anava acompanyada d’una declaració jurada 
i una memòria.
45BOE núm. 266 de 23 de setembre de 1939, pàg. 5280 i 5281. Ministerio de Industria y Comercio. 
“Orden de 12 de septiembre de 1939 dictando normas para aplicación del Decreto de 8 de septiembre 
de 1939. sobre instalación de nuevas industrias y ampliación de las existentes.” 
46Seguim afirmant que la fàbrica “Vella” estava emplaçada a Vespella no al Catllar.
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Declaración jurada. 
“D. José María Fornt Brunet, a nombre y representación propio y de los 
demás herederos pro-indiviso de Don Pablo Fornt Valls, como complemento 
de la solicitud que con esta misma fecha formula en súplica de que se le 
conceda autorización para instalar una nueva industria de papel en el Catllar 
(Tarragona),47 jura por Dios ser cierto cuanto a continuación se relaciona en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Grupo 1º, apartado B de la Orden de 12 
de septiembre de 1939". 
Capital. 
El de 75.000 pesetas aportadas por partes iguales por los tres herederos 
proindiviso, don Jaime, don Pablo i don José María Fornt Brunet a razón 
de 25.000 pesetas representadas por, 30.000 pesetas en que se valora la 
maquinaria de la antigua fábrica llamada “La Vieja” a que se refiere la 
solicitud adjunta; 25.000 pesetas en que se valora los edificios de la misma 
fábrica y 25.000 pesetas en metálico.
Necesidades que se trata satisfacer.
Las que en el mercado nacional se sienten de papeles corrientes de embalaje, 
en la medida en que pueda concurrir a su satisfacción la industria que se 
proyecta
Memoria y plano de las instalaciones.48

La que se acompaña por separado a estas declaraciones jurada y solicitud de referencia.
Características del proceso industrial.
El papel será elaborado en un proceso de fabricación continua por medio de máquina 
plana sin que se prevea el empleo de ninguna clase de patentes, ni existente secretos 
de fabricación.
Relación de maquinaria utilizada.
A) Elementos de fabricación de la pasta.

Una cortadora de trapo, valorada en 1.000 pesetas.
Un molino de dos piedras de 1,15 m de diámetro, 0,32 m de ancho y 30 kilos de 
capacidad, valorado en 3.000 pesetas.
4 cilindros de a 40 kilos cada uno, valorados los 4 en 2.000 pesetas.
Un depósito de pasta y otros elementos auxiliares valorados en 2.000 pesetas.

B) Máquina de papel. 
Plana, con dos tinas de 300 kilos. 
Pequeño arenero.
Depurador plano con movimiento.
Tela de 1,30 m de ancho.
2 prensas secas de 1,25 m.
2 secadores a fuego directo de 1,30 m de ancho por 1 m de diámetro.
Línea de secado: 6,28 m. 
Una cortadora a mano.
Valor total: 14.000 pesetas.

47Segueixen sense emplaçar la fàbrica a Vespella. El propietari era Bonaventura Mallafré Salort. 
Josep Maria Fornt Brunet no ho podia saber sense llegir el dietari del seu pare.
48Els plànols no els hem trobat.

Lluís Brulles Eneriz.
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C) Elementos comunes. 
a) Dos turbinas ambas de tipo Francis; una de 20 HP y otra de 10 HP valoradas 

en 2.500 pesetas. 
b) Embarrados y elementos de transmisión general valoradas en 1.500 pesetas.

Primeras materias. 
Desperdicios de papel y trapo y materias fibrosas vegetales todas ellas de producción 
nacional.
Obreros, empleados, gerente y técnicos.
Un encargado, ocho obreros (4 especializados), dos peones i un escribiente, actuando 
como gerente el infrascrito don José María Fornt Brunet, ingeniero-técnico de la 
industria del papel con título expedido por la Universidad Politécnica de Grenoble 
(Francia), quien actuará como único elemento técnico de la fabricación.
Producción.
De 1.000 a 1.500 kilos diarios de papel de embalaje.
Plazo de puesta en marcha.
Seis meses.
Datos complementarios.
Utiliza fuerza hidráulica propia procedente de un salto de agua de 6 metros con 
estiaje de tres meses, cuatro turbinas y 75 HP nominales.
En fe de todo la cual firma la presente en Tarragona a dos de julio de mil novecientos 
cuarenta y siete”. 

José María Fornt Brunet.

19.Plànol interior de la fabrica “Vella” (1947).
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Memòria.

La memòria, redactada i signada per Luís Roca, tècnic industrial de 
Tarragona, recollida en la declaració jurada de Josep Maria Fornt 

Brunet, repetia en bona part l’inventari de la maquinària de què disposaven. 
Aquí afegia un edifici de dos cossos amb soterrani, planta baixa i un primer 
pis. Al soterrani estaven situades les dues turbines, una vertical i l’altra 
horitzontal construïdes per la casa Amorós de Saragossa, amb una potència 
total de 75 HP i una roda antiga hidràulica de catúfols. La planta baixa 
estava formada per dos cossos, un de 9,70 x 20 m i l’altre de 5 x 20 m de 
maçoneria (mampostería), parets de 50 cm amb amplis finestrals i porta 
de 1,40 m ocupat per 4 piles holandeses, taller d’eines, molí de pedres, 
magatzem de pasta, tines, màquina continua, corretges, rentadors i altres 
accessoris. Al primer pis hi hauria habitatges i un magatzem de paper.

El procés de fabricació s’iniciava amb material de rebuig, draps, papers 
vells, fibres tèxtils, etc. El material passava per un molí de pedres i per les 
piles holandeses on es convertia en una pasta. Seguidament la pasta anava a 
uns garbells amb moviment oscil·lant retenint el material groller que pogués 
embrutar la pasta. Després es posava a sobre d'una tela sense fi la qual 
corria sobre un rodets que, dotats d’un moviment continu d’agitació lateral 
afavorien l’entrellaçat de les fibres. El full format es transportava sobre un 
pany sense fi després d’haver-se assecat parcialment per escorriment. El 
full encara humit passava per uns cilindres de foc directe per finalment 
enrotllar-se i ser tallat.

La petició fou comunicada mitjançant un ofici per la Delegació de 
Tarragona al Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes Gráficas de 
Madrid per tal que donessin el vis-i-plau i autoritzessin la nova indústria. 

Després d’uns quants dies, al no rebre cap resposta del Sindicat, la 
Delegació de Tarragona va considerar la petició com no contestada, però 
FAVORABLE a la nova indústria segons les normes sindicals de la O.M 
de 12 de setembre de 1939. Tanmateix, l’enginyer en cap de la Delegació, 
seguint els criteris generals per aquest tipus d’indústria, era del parer de 
NO AUTORITZAR el funcionament de la “Vella”, però deixava la darrera 
decisió al criteri del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas49 i del 
Ministerio de Industria.

Lluís Brulles Eneriz.

49Sindicat vertical del regim franquista.
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Impugnació per l’obertura de la “Vella”.

La petició de posar en activitat la “Vella” fou publicat en el BOE de 6 
de novembre de 1947. A l’anunci d’una nova indústria es va presentar 

el 12 de gener de 194850 un únic escrit d’impugnació promogut per Pedro 
Segura Castelló, conseller delegat de la Sociedad Anónima de Papeles 
Continuos y sus Aplicaciones (SAPCA), amb domicili a Barcelona, carrer 
Girona, 18, i fàbrica de paper al carrer Amistat, 37, de la mateixa ciutat.

L’empresa SAPCA amb la petició de la nova indústria veia l’entrada al 
mercat del paper d’un nou competidor. En l’informe presentat a la Delegació 
de Tarragona s’atribuïen diversos motius per impugnar l’autorització: 

1.-La capacitat de producció de la indústria espanyola era en aquells moments superior 
a la capacitat de consum de país. Mentre que l’any de major consum no s’arribava a 
la xifra de 200.000 tones, la capacitat de la producció instal·lada s’aproximava a les 
300.000 tones superant en un 50% el consum. 

2.-Aquesta superproducció obligava a moltes empreses papereres a mantenir inactives 
les màquines, a treballar parcialment o a aturar-les completament. 

3.-La conservació, manteniment i amortització de les instal·lacions aturades eren 
costoses, repercutint greument en les despeses generals.

4.-El personal obrer perdia jornals amb les aturades, mentre que les empreses es veien 
obligades a no concedir les millores salarials a què tenien dret. En altres casos, patrons 
i obrers es podien veure afectats pel tancament de l’empresa i per tant qui rebia l’últim 
era l’economia del país.

5.-La nació espanyola no podia produir en quantitat totes les matèries primeres 
necessàries per a la producció de paper havent d’importar, principalment dels països 
escandinaus, grans quantitats de pasta de fusta, matèria base utilitzada per les 
fàbriques espanyoles de paper. Les dificultats del comerç internacional no permetien 
disposar de tots els recursos suficients sent un altre motiu per aturar la producció. Les 
instal·lacions papereres, utilitzant matèries primeres nacionals subjectes als “cupos”, 
no podien produir a ple rendiment a causa de la seva escassetat i a la manca dels 
productes químics necessaris (sosa càustica, clorur de cal, etc).

6.-SAPCA entenia que amb les empreses que en aquell moment estaven en actiu ja 
n`havia prou per satisfer la demanda del mercat nacional i futur i per altra banda, si 
en aquells anys ja hi havia escassetat de matèries primeres disponibles, pitjor aniria si 
s’anaven obrint noves fàbriques.

7.-Per tots aquests motius, entenien que seria antieconòmic i perjudicial, no només per 
a les empreses papereres actives sinó per a la mateixa economia espanyola, accedir a 
la petició d'una nova indústria.

50BOE núm. 8 (8-1-1948).
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20.Petició de nova industria demanada per Josep Maria Fornt Brunet (novembre de 1947)51

Lluís Brulles Eneriz.

51B.O.E. de 8 de gener de 1948, núm. 8, pàg. 58.
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Rèplica de La Paperera del Gayà.
El 21 de febrer de 1948 Josep Maria Fornt Brunet responia a la 

impugnació presentada per SAPCA oposant-se a l’obertura de la fàbrica 
“Vella” de Vespella. La rèplica la resumia a dos arguments: 
1.-En el primer argument manifestava que si hi havia excés de producció no podia haver 

escassetat de matèries primeres i si havia escassetat de matèries primeres no podia 
haver superproducció, però si això fos cert no s’explicava com la indústria espanyola 
de paper que patia superproducció sobre el consum tingués un fort pes en el comerç 
espanyol d’importació de paper. Si la producció de la indústria espanyola del paper 
fos suficient per si sola per abastir el mercat nacional amb bones condicions de preus 
i qualitat, no seria necessari importar paper de qualitat de l’estranger que aquí no es 
fabricava (el problema de la importació i preu del paper havia sigut objecte d’una llei 
especial). 

Per altra banda, no s’entenia com una petita fàbrica de paper emplaçada en un petit 
poblet de Tarragona on es volia fabricar una classe específica de paper, paper d’embalar, 
pogués agreujar la situació laboral de la indústria de paper nacional amb poderoses 
empreses i milers d’obrers. Afegia que les millores laborals i normes de treball les 
establia el Ministeri del ram, no per voluntat de l’empresa i que l’única manera de 
protegir laboralment els obrers era obrint fàbriques, no tancant-les.

2.-El segon argument tractava de la limitació dels “cupos” de matèries primeres que 
l’obertura d’una nova indústria faria disminuir. El “cupo” era una quota o assignació de 
matèria primera que rebien anualment de l’Administració de cada ram les empreses 
industrials per satisfer les necessitats bàsiques de producció. A partir de 1939 les velles 
i noves indústries havien de declarar a l’Administració tota l’estructura i maquinària 
productiva ja que en funció de les seves capacitats de producció rebien anualment el 
“cupo” de matèria primera (cotó, llana, carbó, ferro, coure, cereals, olis, etc), nacional o 
d’importació.

Després d’una llarga guerra civil on la producció industrial havia restat molt malmesa, el 
règim franquista, es va veure obligat a fer una política autàrquica i a refer les estructures 
econòmiques bàsiques, agràries, industrials, comunicacions i transports. La precarietat 
de les matèries primeres nacionals es va agreujar després de la II Guerra Mundial amb 
l’aïllament polític i comercial dels aliats al règim franquista. La importació de matèries 
primeres fou restrictiva tant per la seva escassetat en l’àmbit internacional com pel 
pagament amb moneda estrangera, molt escassa en el Tresor nacional. 

Quant a l’escassetat dels “cupos” per una nova indústria argumentada per la raó social 
oponent, Josep Maria Fornt Brunet defensava que segons constava en la sol·licitud 
dirigida a l’Administració, la matèria primera que ells utilitzaven NO estava subjecta 
a cap “cupo” ja que intentaven proveir-se dels rebuigs obtinguts en el mercat nacional 
(draps, paper vell, residus fibrosos de la industria tèxtil, etc). A més afegia que l’energia 
utilitzada per produir paper era hidràulica sense cap consum d’energia elèctrica 
procedent de les companyies del ram. 
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Segueix l’oposició administrativa a l’obertura de la 
“Vella”.

El 8 de maig de 1948 el Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes 
Gráficas lliurava a l’enginyer en cap de la Delegació d’Indústria de 

Tarragona un informe com a resposta a la sol·licitud de nova indústria 
presentada per Josep Maria Fornt Brunet el 2 de juliol de 1947. El 
Sindicato informava DESFAVORABLEMENT la sol·licitud d’instal·lar 
una nova indústria de fabricació de paper a la localitat del Catllar ja que 
la consideraven com una obertura per haver funcionat abans de la guerra 
civil. Raons, les mateixes denunciades en el escrit d’impugnació defensades 
per SAPCA.

L'11 de setembre de 1948 Josep Maria Fornt Brunet requerit per 
la Delegació de Tarragona presentava una declaració detallada de les 
quantitats màximes de cadascuna de les primeres matèries, incloses les 
químiques o drogues, a emprar en relació a l’expedient sol·licitat de nova 
indústria per fabricar paper.

Matèries primeres. 
Totes eren d’origen exclusivament nacionals.
Draps i paper de rebuig: 30.000 kg / mes.
Químics. Sosa: 300 kg; Clor: 300 kg; àcid sulfúric: 300 kg; Sulfat d’alumini: 2.000 kg i 
Colof ònia: 600 kg / mes.
La força motriu hidràulica s’obtenia a la mateixa finca on la fàbrica estava instal·lada i per 
tant no podia agreujar el seu funcionament la crisi d’energia elèctrica que es patia i durava 
uns anys.

El 18 de gener 1949 el director general del Ministerio de Industria 
y Comercio. Dirección General de Industria, en ofici dirigit a l’enginyer 
en cap de la Delegació de Tarragona li comunicava haver rebut l’informe 
DESFAVORABLE del Sindicato Vertical del Papel, Prensa y Artes 
Gráficas a la sol·licitud de nova indústria. Trobava estrany que sent una 
indústria antiga i havent demanat una pròrroga de 6 mesos que li havien 
concedit el 10-3-1942 no sol·licités la seva obertura definitiva fins el 2-07-
1947 caducant la autorització al no poder aixecar-se l’Acta de Comprovació 
i Autorització per posar-la en producció.

La sol·licitud de nova indústria hauria d'haver justificat aquestes 
anomalies així com presentar rebuts de la contribució de la fàbrica 
“Vella” i provar documentalment que seguia en suspens temporalment la 

Lluís Brulles Eneriz.
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indemnització del Consorcio de Estracillas amb data del 13 d’abril de 1940. 
També observava contradicció en la producció fixada entre 1.000 a 1.500 
kg diaris quan la primitiva era de 400 kg. A més, es considerava incompleta 
la relació d’elements de treball; excessivament baixa la seva valoració i 
confusos el nombre i característiques de les turbines que corresponien a 
la “Vella”, dades que s’haurien de rectificar i aclarir degudament així com 
informar sobre el funcionament actual de la “Nova” i a nom de qui es 
trobava inscrita. Resumint, una manca d’informació continuada.

El 20-05-1949 Josep Maria Fornt Brunet responent a l’informe del 
Ministerio de Industria y Comercio a la Del. d’Indústria de Tarragona el 
18 de gener, manifestava que l’any 1940 quan es va sol·licitar l’obertura de la 
fàbrica de paper es va fer conjuntament amb l’altra instal·lació anomenada 
la “Nova”, la qual es va posar en marxa després d'haver estat autoritzada 
pel Ministerio de Industria, requerint un gran esforç, materials, cost i més 
temps del previst. La dedicació a la “Nova” va endarrerir posar a punt la 
“Vella” que ara es sol·licitava. Caducat el termini sense poder aixecar Acta 
d’Inspecció i Autorització de la “Vella” es va optar per demanar-la com a 
nova indústria. 

En la sol·licitud de 2 de juliol de 1947 es fixava la producció entre 1.000 
a 1.500 kg diaris en 24 hores. La producció primitiva de 400 kg corresponia 
a un sol torn de 12 hores, jornada que s’acostumava a fer en els molins 
paperers i no en tots els dies hàbils; també depenia del tipus de paper, pes, 
mida i velocitat de la producció. Pel que fa a ampliar la relació dels elements 
de treball i característiques de les turbines, tornava a repetir un inventari del 
material amb lleus novetats. Per últim, el baix valor declarat del material de 
producció era motivat per una estimació preexistent de quan es va adquirir 
i possiblement quan es posés en funcionament tindria el valor del moment.

El 23 de juny la Delegació de Tarragona, manifestava que l’expedient 
per autoritzar el funcionament de la “Vella” l’havia presentat la raó social La 
Papelera del Gayà s.l.52 inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona el 
1946 i es trobava en prèvia consulta a la Direcció General del Ministerio 
de Industria de Madrid.
 

El 17 d’agost de 1949 el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
feia públic la següent notícia: 

52De 1944 a 1947 es va constituir com a Societat Limitada i de 1948 a 1962 com a Societat Anònima.
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 “Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por D. 
José María Fornt Brunet en nombre propio y demás herederos de D. Pablo 
Fornt Valls, en solicitud de autorización de apertura de una industria de 
fábrica de papel en paro desde 1920 en el término de Vespella.
Visto el desfavorable informe del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y 
Artes Gráficas.
Considerando que esta industria ya obtuvo su reapertura en 18 de diciembre 
de 1940 autorización que posteriormente fue anulada al no poderse levantar 
la correspondiente acta de comprobación y de puesta en marcha.
Considerando la actual escasez de productos básicos en las fábricas de papel 
así como la capacidad de producción de las existentes.
Considerando, que no concuerdan con los antecedentes de esta industria 
ni la relación de la maquinaria que pretende instalar ni la capacidad de 
producción declarada en la Memoria.
Esta Delegación de Industria de conformidad con las atribuciones que le 
están conferidas por la O. M. de 12 de septiembre de 1939 y las instrucciones 
generales recibidas de la Dirección General de Industria.
Ha resuelto: DENEGAR a D. José María Fornt Brunet, en nombre propio 
y en el de los herederos de D. Pablo Fornt Valls, la apertura de una fábrica de 
papel en Vespella.
Contra esta resolución puede interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Industria en el plazo de quince días contados a partir de la 
notificación de esta resolución.”
Tarragona, 17 de agosto de 1949. El Ingeniero Jefe, José de March y Torres.

 Recurs d’alçada al Director General de Industria de 
Madrid.

El 3 de setembre de 1949, Pau Bru y Rossell, procurador dels Tribunals, 
obrant en nom de Josep Maria Fornt Brunet manifestava haver rebut 

el 21 d’agost la notificació dictada per la Delegació Provincial de Tarragona 
el 17 del mateix mes, DENEGANT l’obertura sol·licitada d’una fàbrica de 
paper en el terme de Vespella. Trobant lesiva dita resolució, interposava un 
recurs d’alçada davant el Director General de Industria de Madrid amb els 
següents arguments:

1.-Considerava el present expedient de manca d’idoneïtat legal al classificar-
ho com una “nova indústria” i no com una obertura quan ja havia estat en 
funcionament anys abans. Si el que es sol·licitava era considerat com a una 
nova indústria, aleshores, l’expedient en tràmit havia complert amb tots els 
requisits i condicions establertes per l’Administració.

Lluís Brulles Eneriz.



242

Recull de Treballs · 20 (2020)

2.-La denegació no podia fundar-se ni referir-se jurídica i administrativament 
en forma diferent de l’objecte de petició i tràmit. Al no fer-se, l’acord 
recorregut era dubtós i en justícia devia ser revocat. 

3.-No era cert com s’afirmava en la resolució que existia una manca de productes 
bàsics per al tipus de fàbrica de paper que es volia instal·lar. Cap dels proposats 
en l’expedient, pastes i productes químics, eren d’importació estrangera. 
Totes les matèries que entraven a formar part en el procés de fabricació, 
inclosa la força produïda per l’aigua (riu Gaià), era del país i sobrant de 
venda, no havia escassetat. Potser en altres branques de la fabricació de paper 
hi havia superproducció o escassetat de matèries primeres, però en aquest cas 
pel tipus de paper que es volia fabricar, d’embalar, denegar la instal·lació es 
considerava injust i en justícia devia ser revocada la resolució.

4.-No s’entenia que després de facilitar a l’Administració un expedient complet 
amb dades exigides i dubtes resolts en tot moment es mantingués denegada 
l’autorització de la indústria de paper. Per tant, per aquest recurs d’alçada 
es demanava al Director General de Industria de Madrid permetre la 
instal·lació de la fàbrica de paper de Vespella. 

L’11 de març de 1952 Josep Maria Fornt Brunet tornava a la carga amb 
un escrit dirigit al Director General de Industria de Madrid amb l’objectiu 
de pressionar l’Administració davant la persistent denegació per autoritzar 
la indústria de paper de Vespella. Res de nou es deia, era una repetició amb 
els mateixos temes: matèries primeres nacionals, no demanaven “cupos”, 
força hidràulica, no elèctrica, edificis propis, fabricació de paper d’embalar, 
etc. 

Autorització per activar la “Vella”.

El 27 de setembre de 1952 la Junta Econòmica y Social del Sindicat 
Provincial de Tarragona reunida sota la presidència del cap del Sindicat 

va acordar informar FAVORABLEMENT l’expedient promogut per 
Josep Maria Fornt Brunet. El 3 de novembre el Sindicato Nacional del 
Papel i Artes Gráficas confirmava l’acord del Sindicat de Tarragona i ho 
comunicava a la Delegació Provincial de Tarragona. El 12 de desembre 
el Ministerio de Industria, Dirección General de Industria, estimava 
el recurs presentat per Josep Maria Fornt Brunet contra la resolució de 
la Delegació de Tarragona AUTORITZANT una indústria de paper 
d’embalar a Vespella. Se li donava un termini de 3 mesos per posar en 
marxa la instal·lació, no podent superar la capacitat de la producció antiga 
de 400 kg diaris.
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Les dificultats tècniques per posar en producció la 
“Vella”. 

El desembre de 1952 la Delegació de Tarragona, amb el vistiplau de la 
Dirección General de Industria de Madrid i atenent les peticions de 

Josep Maria Fornt Brunet li concedeixen diverses pròrrogues per posar en 
marxa la producció de paper de la “Vella” (anys 1954-1955-1956-1957 i 
1959). Motius de les pròrrogues: dificultats tècniques. 

A partir de 1955 es posen en contacte amb Forces Elèctriques de 
Catalunya (FECSA) per estudiar la possibilitat de fer arribar l’energia 
elèctrica a la “Vella” i donar de baixa les turbines hidràuliques pel seu baix 
rendiment. Per altra banda, la instal·lació d’un motor de reserva de gas-oil 
es considerava antieconòmic. 

El 1957 davant una nova petició de pròrroga l’enginyer en cap de la 
Delegació de Tarragona i d’acord amb la Dirección General de Industria 
de Madrid, estimava que el peticionari havia tingut prou temps per posar 
en producció la indústria. Tanmateix, se li concedeix un any de pròrroga 
previ dipòsit del 10% del capital declarat en l’expedient de 75.000 pessetes. 
Com que aquest capital estava valorat insuficientment l’Administració el 
va augmentar a 1.000.000 de pessetes, sent el dipòsit a lliurar a la Caja 
General de Depósitos de la Delegación de Hacienda de 10.000 pessetes. 

El 5 de maig de 1959 es va demanar una nova pròrroga de 2 anys 
al·legant que les noves disposicions en matèria elèctrica li permetria arribar 
a un acord amb la Companyia subministradora d’energia. Per altra banda, la 
Delegació es queixava que no donaven detalls dels treballs, gestions i despeses 
realitzades durant la instal·lació de la indústria. Aquestes irregularitats els 
hi feia sospitar que Josep Maria Fornt no tenia cap intenció de posar en 
producció la fàbrica “Vella”. Aquest fet possiblement estava relacionat amb 
la sortida dels germans Fornt Brunet de La Papelera del Gayà durant l’any 
1958.

El 16 de juliol de 1959 la Dirección General de Industria va resoldre 
NO concedir els 2 anys de pròrroga demanats el 5 de maig. Al no presentar 
el 1958 una nova petició de pròrroga, l'autorització havia caducat. Amb 
aquesta darrera resolució de 1959 es tancava un expedient iniciat el 1947 
amb l’objectiu de tornar a fabricar paper en la instal·lació de la “Vella” 
aturada des de 1920. 

Lluís Brulles Eneriz.
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La “Vella” mai més va produir paper sent propietaris els germans Fornt 
Brunet. El mateix any de 1959 es donaven de baixa de la contribució 
industrial de Vespella i a les acaballes de 1960 venien la fàbrica a l’empresari 
paperer Albert Sanllehí Puntí de La Pobla de Claramunt.

La Papelera del Gayà. Societat Limitada (1945-1947)53

Constitució de la Societat.

L’any 1945 els tres fills del traspassat Pau Fornt Valls autoritzats per 
posar en producció la fàbrica nova de paper van decidir constituir-se 

en Societat Limitada (S.L.). El 12 març de 1945, Jaume, Pau i Josep Maria 
Fornt Brunet, fills de Pau Fornt Valls, el genearca i fundador del negoci 
familiar drapaire - paperer reunits a Barcelona i mitjançant escriptura 
autoritzada pel notari de la plaça, Joaquim de Dalmases Jordana, el 22 
d’octubre de 1944 van constituir la Societat La Papelera del Gayà S.L. 
regint-se per les normes perceptives o Estatuts (19 articles). A ressaltar 
com a més importants els articles:

1.-Era una Societat limitada amb capital aportat pels socis.
2.-La Societat fabricaria paper, cartró, cartonet, pasta per a la seva elaboració, 

manejaments i complements manipulats i elaborats i altres negocis i activitats 
lícites d’acord amb la Junta General d’accionistes. 

4.-La Societat es fundava per temps indefinit. 
5.-El domicili social s’establia a Vespella de Gaià però el gerent podria obrir 

oficines a Barcelona i delegacions, agències, establiments industrials, dipòsits 
i centres de compra en qualsevol població. 

6.-Els socis que formaven la Societat limitada expressada ingressaven a la caixa 
social de la companyia els següents capitals: Jaume Fornt Brunet 55.000 
pessetes, Pau Fornt Brunet 55.000 pessetes i Josep Maria Fornt Brunet 
40.000 pessetes. Total 150.000 pessetes. 

7.-Beneficis i pèrdues estarien en consonància a repartir segons el capital que 
cada soci aportava a la companyia. 

8-9.-Són un calc que es repeteix en tots els Estatuts de les noves Societats: facultats 
del gerent, ampliacions de capitals, nomenaments i cessament dels directius, 
gestió financera, augment patrimoni, dissolució, pèrdues i beneficis, etc. 

10.-L’administració de l’empresa es confiava a un gerent. 
19.-Els socis, els tres germans Fornt Brunet, acordaren nomenar gerent de 

l’empresa a Josep Maria Fornt Brunet percebent pel seu càrrec un sou 
mensual de mil cinc-centes pessetes (1.500) segons l’acta aixecada pel notari 
Joaquim de Dalmases el 20 de novembre de 1945. La Paperera del Gaià S.L. 
fou inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona l’any 1946.

53R.M.T. Llibre 30 full 1115 pàg. 245 a 254; llibre 31 pàg. 191 a 201 i 217 - 218 i llibre 43 pàg. 36 a 41.
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La Papelera del Gayá. Societat Anònima (1948-1962).54

Mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Antonio 
Ovada el 12 de gener de 1948, Josep Maria Fornt Brunet, enginyer 

i Jaume Fornt Farriol, del comerç, ambdós cosins, majors d’edat casats i 
veïns de Barcelona constitueixen la Societat mercantil La Papelera del 
Gayà S.A. que es regiria per les disposicions del codi del Comerç i per uns 
Estatuts (42 articles). 

A destacar:
Art. 2.-Constitueix el primordial objectiu de la companyia la fabricació 

de paper, cartró, cartonet i pasta per l’elaboració, arrengaments 
complementaris, manipulacions i elaborats.

Art. 3.-El domicili social de la fàbrica es mantenia als afores de Vespella de 
Gaià. 

Art. 4.-El capital de la companyia s’establia en cinc-centes mil pessetes 
(500.000) representades por 200 accions de dos mil cinc-centes 
pessetes nominals (2.500) cadascuna, numerades correlativament 
de l’1 al 200” al portador i indivisibles. 

Art. 13.-La representació, govern i administració de la Societat serien 
exercides per la Junta General d’accionistes i per la gerència. 

Art. 40.-Subscripció de les accions. Els dos socis subscrivien la totalitat de 
les accions en què es dividia el capital de la Societat, en la següent 
proporció, Josep Maria Fornt Brunet subscrivia cent vuitanta 
accions (180), amb un capital de quatre-centes cinquanta mil 
pessetes (450.000) i Jaume Fornt Farriol las restants 20 accions 
amb un capital de cinquanta mil pessetes (50.000). 

En conseqüència, els atorgants donaven per totalment emeses, 
subscrites i alliberades les accions que constituïen el capital social i 
s’obligaven a ingressar a la caixa de la Societat les quantitats import de la 
subscripció contra recepció dels títols. Seguidament, acordaren designar 
gerent de la Societat a Josep Maria Fornt Brunet qui ostentaria la plenitud 
de les facultats que li concedien els presents Estatuts, assignant-li un salari 
mensual de mil pessetes (1.000), mentre no determinés una altra cosa la 
Junta General d’accionistes.

La Paperera del Gaià S.A. fou inscrita en el Registre Mercantil de 
Tarragona l’1 de març de 1948.
54R.M.T. Llibre 32, full 1144 pàg.91; llibre 35, full 1144 pàg.. 76 - 87; llibre 44 full 1144 pàg. 156-161.

Lluís Brulles Eneriz.
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Balanç - Inventari (1948).55

Actiu.
Mobiliari: 6.044,70 pessetes.
Accessoris: 71.450,90 pessetes.
Eines: 12.813,10 pessetes.
Mercaderies (existències): 176.581,40 pessetes.
Productes químics (existències): 8.096,80 pessetes.
Matèries primes (existències): 59.642,65 pessetes.
Bancs: 18.495,70 pessetes.
Caixa: 13.762,75 pessetes.
Despeses constitució: 17.500 pessetes.
Pèrdues i beneficis: 190.477,78 pessetes.

Total actiu: 574.865,78 pessetes.

Passiu.
Capital: 500.000 pessetes.
Banc de Bilbao: 321,03 pessetes.
Comptes creditores: 68.166,90 pessetes.
Usos i consums: 6.377,85 pessetes.

Total passiu: 574.865,78 pessetes.

Resultat exercici: -190.477,78 pessetes.

55AHT. Hisenda. Societats. Balanços, Top: 1541 (1948).
56La fàbrica de paper de Vilanova i la Geltrú havia tingut altres propietaris: Ricart i Cia (1886-1888), 
Espoy i Cia (1889-1895), Tey i Viñas (1896-1901), La Papelera del Este de España (1901-1924) i 
La Papelera Catalana de Josep Aloy Sala de 1925 a 1969, moment que fa suspensió de pagaments. 
La Vanguardia, 20-6-1970 pàg. 22. A finals dels anys 80 l’antiga fàbrica de paper fou rehabilitada 
per l’Ajuntament de Vilanova com a centre de formació ocupacional amb el nom, IMET. Font: 
Centre Operacional La Paperera de Vilanova i la Geltrú i Arxiu Comarcal del Garraf. Inventari del 
fons de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. (0044/1903;0048/1904).
57Estadísticas de la Industria del papel y el cartón en 31 de diciembre de 1943. Ministerio de 
Industria y Comercio. Dirección General de Industria. 

Davant d’aquestes pèrdues de 190.477,78 pessetes, els germans Fornt 
van decidir llogar la fàbrica a un grup d’industrials i comerciants paperers 
liderats per Josep Aloy Sala56 propietari d’una fàbrica de paper a Vilanova i 
la Geltrú coneguda com “La Papelera Catalana”.57

Pel que fa a Josep Aloy Sala, “El Anuario de Estadística” de 1934 i 1943 
el citava com a propietari d’una fàbrica de paper corrent a Picamoixons 
(Alt Camp) de nom “La Papelera Catalana” que el 1934 tenia una capacitat 
de producció anual de 2.400 tones i el 1943 disposava d’una màquina plana 
contínua de 1.40 m d’ample, secat al vapor i una producció mitjana de 
4.000-5.000 kg de paper blanc i d’embalar en 24 hores. El 1966 el “Catálogo 
de Empresas” mantenia l’activitat paperera elaborant paper palla i donant 
ocupació a 87 persones.

El 29 de setembre de 1949 Josep Aloy Sala, major de edat, solter i 
veí de Barcelona, gerent de la Societat, càrrec que li va atorgar la Junta 
Extraordinària d’accionistes del 25 de març de 1949, manifestava, que estava 
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facultat, mitjançat escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Josep 
Pérez Jofre Villegas de 20 de setembre del mateix any, per donar amplis 
poders a Josep Maria Vidal Verdaguer, del comerç, major d’edat, casat i veí de 
Madrid, perquè en el seu nom pogués representar la Societat facultant-lo a 
realitzar una àmplia i diversa gestió en benefici de la companyia en lloguers 
i venda de locals, establir corresponsalies, tallers i oficines, ampliacions del 
negoci, administrar fons de la companyia, cobraments, pagaments, negociar 
i arbitrar amb els bancs i entitats financeres, celebrar i redactar tota classe 
de contractes, representar l'empresa a les subhastes, litigis, plets judicials i 
extrajudicials, administratius, públics i privats. 

El 17 de juny de 1952 el gerent, Josep Aloy Sala per les facultats 
atorgades en la Junta Extraordinària d’accionistes de 15 de març de 1952 
i mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Emili Arín de 
29 de març del mateix any acordava:
1.-Augmentar el capital de la Societat en cinc-centes mil pessetes més (500.000), 

mitjançant l’emissió de dues-centes accions d’iguals característiques i drets actualment 
en curs a 2.500 pessetes / acció. 

2.-Reformar en conseqüència l’article 4r dels Estatuts socials sobre l’augment del capital 
social. 

3.-Renunciar els socis Joan i Antonia Aloy Sala al dret de preferència per subscriure les 
noves accions emeses que com a tals accionistes els atribuïa l’article 39 de la Llei especial. 

4.-Facultar a Josep Aloy Sala el dret per subscriure en la mateixa Junta las noves accions 
emeses fent constar en escriptura pública l’augment del capital de la Societat en un 
milió de pessetes (1.000.000) atès que la Societat no tenia els fons de reserva exigits per 
l’Administració en compliment del article vuitè de la Llei de 31 de desembre de 1946 i 
referendat per l’Ordre Ministerial de Hisenda de 19 de gener de 1952. El capital de la 
Societat era doncs d’un milió de pessetes (1.000.000) representat per 400 accions de 
2.500 pessetes/acció.

El 9 d’abril de 1954 tots els poders atorgats en Junta Extraordinària 
d’accionistes de març de 1949 a Josep Maria Vidal Verdaguer pel gerent 
Josep Aloy Sala eren assumits per aquest últim. El 17 de juliol el gerent 
Josep Aloy Sala, recollint el mandat de la Junta Extraordinària d’accionistes 
de 7 de desembre de 1953 i escripturat pel notari de Barcelona, Josep Pérez 
Jofre el 18 de desembre del mateix any, feia constar que alguns Estatuts 
socials de la Societat s’haurien de modificar i redactar-los de nou per tal 
d’adaptar-los a la normativa de la Llei de 15 de juliol de 1951 (Règim 
Jurídic de Societats Anònimes). Seguidament es redactaren de nou els 
Estatuts quedant reduïts a 39 articles.

Lluís Brulles Eneriz.
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instaL·Lació de nova maquinària Per L’amPLiació de 
caPitaL.58

L’any 1954 La Papelera del Gayà S.A. sol·licitava al Ministeri d’Indústria 
la instal·lació de més maquinària per l’ampliació del capital social, 

desemborsat i ampliat el 29-3-1952 de 1.000.000 pessetes.
El dia 25 de gener de 1955 la Delegació d’Indústria de Tarragona els hi 

havia ordenat la legalització de l’ampliació. L’empresa volia instal·lar maquinària 
suplementària valorada en 236.200 pessetes per ampliar la capacitat de 
producció. S’autoritzà la instal·lació el 29 de desembre de 1955 condicionada 
a la comprovació de l’escriptura d’ampliació del capital de 29 de març de 1952. 
El domicili social el tenien a Barcelona al carrer Miquel Angel, 27.

Objectiu de l’ampliació. 
Fabricar paper de qualitat en millors condicions econòmiques. Donar 

de baixa en el “Registro del Censo e Inspeccion Industrial 4 cilindros secadores a 
fuego directo que ya no se consignan y fueron retirados en el año 1946”; substituir 
els 4 cilindres assecadors a foc directe per una màquina d’assecat de 4 
cilindres i instal·lar un generador de vapor, una llexiadora, un mesclador, un 
taller de reparacions per l’ús propi i diversos elements auxiliars. 

Maquinària actual (1955).
1 molí triturador: 10.000 pessetes.
1 esmeriladora de 3 x 5 m: 12.000 pessetes.
4 cilindres, piles holandeses, amb els seus accessoris: 16.000 pessetes 
1 agitador: 5000 pessetes.
2 tines mescladores: 4.000 pessetes.
1 màquina contínua humida i seca: 40.000 pessetes.
1 generador de vapor de 40 m2 de superfície de calefacció: 20.000 pessetes.
1 màquina de secat de paper de 4 cilindres de 1,25 m de diàmetre per 1,40 m: 25.000 
pessetes.
1 friccionador d’un cilindre de 2 m de diàmetre per 1,40 m: 10.000 pessetes.
1 guillotina a mà: 5.000 pessetes.
1 bomba de pistó: 8.000 pessetes.
3 grups motobomba per l ’aigua: 15.000 pessetes.
1 torn de 3 metres entre punts: 25.000 pessetes.
1 percutor fins a 15 mm: 15.000 pessetes.
1 serra mecànica: 4.700 pessetes.
1 joc de pedres esmeril: 3.500 pessetes.
1 mola d’aigua: 1.000 pessetes.
1 forja amb electre - ventilador: 500 pessetes.
1 equip de soldadura autògena: 3.750 pessetes.

58AGA (13) 03 71/6330 Expedient: 45237.
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1 munta cargues: 18.600 pessetes.
Força motriu: 18 motors de diversa potència.
Tota: 100.250 pessetes (sense els 18 motors).
Valor de la maquinària: 110.000 pessetes (1955).
Maquinària de l’ampliació.
1 màquina d’assecat de paper de 4 cilindres de 1,25 m de diàmetre per 2 m de llarg: 25.000 
pessetes.
1 generador de vapor de 40 m²: 20.000 pessetes. Tant la màquina com el generador de vapor 
foren autoritzats l ’1 de desembre de 1946 per la Delegació d’Indústria provincial. Caducat 
el termini de l ’inici productiu, es va anul·lar aquella autorització, però figurava en aquest 
expedient per la seva legalització.
1 friccionador d’un cilindre de 2 m de diàmetre per 1,40: 10.000 pessetes.
1 grup bomba per a refinament cònic:12.000 pessetes.
1 electromotor de 40 CV: 35.000 pessetes
1 grup bomba amb motor de 13 CV: 18.000 pessetes
1 mescladora: 3.000 pessetes.
1 motor de 8 CV: 7.500 pessetes.
1 munta càrregues amb motor elèctric de 2 CV: 8.500 pessetes.
1 guillotina manual: 5.000 pessetes.
1 electromotor de 34 CV: 30.000 pessetes.
1 motor de 3 CV: 2.700 pessetes.
1 esmeriladora: 12.000 pessetes.
1 grup bomba: 2.000 pessetes.
1 agitador: 5.000 pessetes.
1 carreta elevadora elèctrica amb motor de 2 CV: 3.500 pessetes.
3 motors de 15,13 i 4 CV: 29.500 pessetes
1 taller de reparacions amb embornal, eines, bancs de treball i altres accessoris: 7.500 pessetes.
Valor de la maquinària de l ’ampliació: 236.200 pessetes.
Personal: 
14 (1955). Amb l’ampliació hi hauria 2 administratius i 43 obrers amb 
una nòmina mensual de 27.000 pessetes. Treballaven 48 hores setmanals 
en un torn de 8 hores, durant 52 setmanes l’any
Producció. 
En l’any 1955: 275.000 kg. de paper d’embalatge, estrassa i estrassilla 
valorats en 1.925.000 pessetes. 
Amb l’ampliació de capital: 11.410 kg més de paper valorats en 80.187 
pessetes.
Valor total anual de la producció: 2.005.187 pessetes.

Lluís Brulles Eneriz.
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LegaLització de La maquinària auxiLiar instaL·Lada sense 
autorització (1958).59 

L’any 1958 es declarava apoderat general de La Papelera del Gayà S.A. 
Josep Amorós Torrens, natural de l’Alforja que havia demanat el 25 

d’abril de 1958 una petició a la Delegació d’Indústria de Tarragona per 
legalitzar diverses màquines i electromotors, aportant a la petició una 
completa informació del capital i de la maquinària existent i ampliada.

Capital: 984.750 pessetes.
Capital circulant: 300.000 pessetes.
Ampliació de capital: 349.962.
Valor maquinària nova a legalitzar: 333.400 pessetes, 
Matèries primeres legalització per 3 mesos: 50.000 kg de paper i pasta: 31.250 
pessetes + 1.250 kg. de sulfit: 979 pessetes. Total: 32.229 pessetes. 
Aprofitava paper reciclat i feia servir pasta de pi i sulfit cru.
Jornals de 3 mesos: 81.000 pessetes.
Lloguer de 12 mesos: 4.800 pessetes. La fàbrica estava arrendada pels germans 
Fornt Brunet
Maquinària productiva a legalitzar:
1 cilindre cònic: 68.000 pessetes
1 cilindre cònic: 88.000 pessetes
Maquinària auxiliar a legalitzar.
1 rentadora: 27.500 pessetes.
1 talladora: 9.600 pessetes.
1 muntacàrregues (carret): 5.200 pessetes.
1 premsa d’enfardar: 13.200 pessetes.
1 equip de soldadura elèctrica: 12.900 pessetes.
1 tina: 7.900 pessetes.
Força motriu per legalitzar: 6 motors de diversa potència: 101.100 pessetes
Total maquinària a legalitzar: 333.400 pessetes.
Personal. 
La legalització no produiria augment de personal. Es mantindrien les 48 hores 
setmanals en un sol torn de 8 hores durant 52 setmanes / any. 
Producció.
El 9 de juny de 1958 el Sindicato Nacional del Papel, Prensa i Artes Gràfiques 
autoritzava la legalització de la maquinària. Un ofici de l’enginyer en cap de 
la delegació d’Indústria de Tarragona manifestava que “Papelera del Gayá SA 
solicita a requerimiento de esta Delegación autorización para legalizar dos 

59AGA (13) 03 71/6628 Expedient, 57384.
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cilindros y diversa maquinaria auxiliar en su industria de fabricación de papel 
sita en Vespella. La producción actual anual de la industria es de 275.000 Kg 
de papel de embalaje, estraza y estracillas y la correspondiente a la ampliación 
de 11.410 Kg. En el período de información pública (BOE del 19-7-1958) no 
ha sido presentado escrito alguno de impugnación”. 
El Ministeri d’Indústria els imposava el mes d’octubre una sanció per haver 
instal·lat maquinària sense demanar autorització, “Se le impondrá una sanción 
de quinientas pesetas por haber realizado las instalacions antes de obtener la 
autorizació”. 
Balanç – Inventari (1958).60

Benefici any 1957: 15.561,91 pessetes.
Benefici brut (mercaderies venudes): 935.524,60 pessetes.
Benefici brut (magatzem de Madrid): 70.814,50 pessetes.
Total beneficis bruts.: 1.021.901 pessetes.
Despeses i deutes: 758.303,72 pessetes.
Nòmines administració: 113.649,30 pessetes.
Setmanals obrers: 529.442,95 pessetes.
Plus familiar: 126.745,15 pessetes.
Resultat exercici: - 506.230,09 pessetes. 

Memòria.
L’apoderat general, Josep Amorós Torrens, informava als accionistes del 
resultat advers de l’exercici amb una pèrdua de -506.230,09 pessetes però 
gràcies al benefici obtingut en el magatzem de Madrid la pèrdua s’havia reduït 
a -435.415,59 pessetes. Les pèrdues les atribuïa a diverses causes com el descens 
del volum de les vendes; cedir en el preu de les mercaderies obligats per la dura 
competència del mercat a causa de la crisi apareguda durant l’exercici, a la 
deficient i reduïda explotació de la fàbrica i als impostos. Per altra banda, el mal 
emplaçament de la fàbrica i l’utillatge antic feia impossible competir amb els 
preus d’altres empreses amb maquinària més moderna. El resultat econòmic 
era negatiu per la necessitat de vendre per sota del preu de cost, menyspreant el 
producte final. A causa del gran estoc d’existències emmagatzemades van aturar 
la producció al setembre. Les pèrdues eren transferides al compte de Resultats 
d’Exercicis anteriors per ser amortitzades en propers exercicis econòmics. 

60AHT. Hisenda. Societats. Balanços. Top 2.669 (1958).
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Venda de les dues instal·lacions papereres. 

Les darreres pèrdues de l’exercici de 1958 empenyen a la Papelera del Gayà 
a no allargar més el lloguer de les instal·lacions papereres retornant-les 

al seu propietari, Josep Maria Fornt Brunet. Coincidint amb la negativa del 
Ministeri de Indústria a no donar més pròrrogues per activar la instal·lació 
paperera de la “Vella” els Fornt Brunet es donaven de baixa de la contribució 
industrial de Vespella l’any 1959 i a les acaballes de 1960 venien la fàbrica 
al paperer Albert Sanllehí Punt61 de La Pobla de Claramunt. 

El 4 de juny de 1962 en un escrit dirigit pel nou propietari, Albert 
Sanllehí Puntí, al secretari de l’Ajuntament de Vespella, Manel Jara 
Carralero, li comunicava que ell era el propietari de la fàbrica de paper i 
que la Societat, La Papelera del Gayà S.A. pertanyia a Josep Aloy Sala en 
període de suspensió de pagaments.62 L’Administració de Rendes Públiques 
de Tarragona anava al darrera de la Papelera del Gayà S.A. reclamant-li el 
pagament dels impostos endarrerits.63 

61Albert Sanllehí Puntí era fill de Evarist Sanllehí Casampera (1885-1967) i de Maria Puntí Vallés 
(1867-1967) estava casat amb Rosalia Pérez. Fou accionista de la Paperera Alberto Sanllehí i de 
la Borsera Manresana; president del Patronat del Castell de La Pobla de Claramunt, població on 
estava domiciliat al carrer José Antonio 4. L’any 1961 fabricava cartró ondulat per un procediment 
continu i el 1966 paper estrassa a la carretera del Carme. El 1965 la Comissaria d’Aigües del Pirineu 
Oriental li obre un expedient pel vessament de residus industrials al riu Gaià. AHT: Fons municipal 
de Vespella. Correspondència, capses 13 i 14 (1962-65). Catálogo de Empresas y Productos 
Industriales. V. III, T. I. Servicio Sindical de Estadística. Madrid 1966.
62Registre Mercantil de Barcelona (1963). La Papelera del Gayà S.A. va continuar la seva activitat 
mercantil amb altres accionistes traslladant el domicili social a Madrid l’any 1963.
63AHPT. Fons municipal de Vespella. Correspondència, capses 13 i 14 (1962-65).
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21.Carta d’Albert Sanllehí al secretari de l’Ajuntament de Vespella.

El 1965 l’Ajuntament de Vespella li obre un expedient a Albert Sanllehí 
per l’abocament de les aigües residuals al riu Gaià. El 1968 venia la fàbrica 
a un paperer de Mollerussa (Lleida) que responia pel cognom Pujol. Serà 
el darrer propietari de l’indret fabril paperer a causa de l’expropiació de les 
terres per construir l’embassament del Catllar (1973-75).

Lluís Brulles Eneriz.
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22.Expedient abocament d’aigües residuals al riu Gaià (1965)64

64AHPT. Fons municipal de Vespella. Correspondència, capses 13 i 14 (1962-65).
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eL camí emPresariaL de La PaPeLera deL gayà s.a. Fora de 
vesPeLLa (1963-2000).65

Tal i com hem esmentat més amunt, cancel·lat el contracte de lloguer de 
la fàbrica de Vespella l’any 1958, els Fornt Brunet es desvinculen com 

accionistes de La Papelera del Gayá S.A. i dos anys després venen les dues 
instal·lacions papereres a l’empresari Albert Sanllehí Puntí de la Pobla de 
Claramunt, però conservant la propietat rústica de La Masión. 

La Papelera del Gayà S.A. va seguir un nou camí en el negoci del paper 
mantenint el mateix nom empresarial i comercial fora de l’àmbit geogràfic 
de Vespella. El 1962 La Papelera del Gayà S.A. declarava unes pèrdues de 
l’exercici de -16.910,25 pessetes. El capital social seguia sent d’un milió 
de pessetes (1.000.000) representades per 400 accions de 2.500 pessetes 
cadascuna. El 1963 traslladava el domicili social a Madrid, carrer Major, 
71.66

La darrera inscripció de Paperera del Gaià S.A. trobada al Registre 
Mercantil de Tarragona l’1 de febrer de 196367 manifestava el següent: 
“Según comunicación del Registro Mercantil de Barcelona de fecha 9 de los 
corrientes, la sociedad de esta hoja ha sido inscrita en dicho Registro en la hoja 
7815, al folio 153, del tomo 1195 y libro 659 de la Sección 2ª de Sociedades". 
Amb aquest comunicat La Papelera del Gaya S.A. restava inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona fins la seva extinció l’any 2000.

La FamíLia ybern Pren eL controL de la PaPelera del Gayá. 
cronoLogia.

El 1965 Juli Ybern Verdaguer, secretari del Consell d’Administració, 
facultat en nom de la Junta General d’accionistes, separava de la 

Societat i dels càrrecs que ostentaven els socis Josep, Joan i Antonia Aloy 
Sala i nomenava director - gerent a Ferran Ybern Verdaguer, industrial i 
veí de Barcelona. Era el primer pas de la família Ybern per fer-se amb el 
control de la Societat.
65RMB. Llibre 1195, full 7815, inscripció 1; llibre 29245, full 99 fulla B-22328, inscripció 53.
66Ministerio de Hacienda. Administración de Rentas Publicas (ARP). Impuesto sobre Negociacion 
de Valores Mobiliarios. Madrid. Declaració presentada en nom de l’entitat per Joan Aloy Sala, 
germà del gerent.
67Diario Español de Tarragona de 28-2-1964 pàg. 50, informava que La Paperera del Gayà no havia 
pagat l'impost de Societats dels anys 1961 i 1962: 5.000 pessetes.

Lluís Brulles Eneriz.
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El 1966 s’augmentaven el capital social en un milió de pessetes 
(1.000.000). Ara el capital social augmentava a dos milions de pessetes 
(2.000.000), 800 accions de 2.500 pessetes cadascuna. Es modificaren els 
estatuts vigents restant en 37 articles. La Societat estava formada per Pau 
Martínez Zaldivar, president del Consell d’Administració; Ferran Ybern 
Verdaguer, director-gerent; Mariano Amil Ruiz, secretari i Josep Ybern 
Verdaguer, Juli Ybern Verdaguer i Miquel Àngel Ybern Verdaguer, vocals. 
Tots tenien la categoria de consellers del Consell d’Administració. 

El 1969 es nomenava nou membre i president del consell d’Administració 
per dimissió de Pau Martínez Zaldivar a Lluís Soriano Pérez, natural de 
Madrid i nou director-gerent per dimissió de Ferran Ybern Verdaguer a 
Joaquim Teixidó Majó de Barcelona.

El 1973 s’augmentava el capital social en quatre milions de pessetes 
(4.000.000) representatives de 1.600 accions de 2.500 pessetes cadascuna 
oferint-les als accionistes. El capital social pujava als sis milions de pessetes 
(6.000.000) representatives de 2.400 accions de 2.500 pessetes cadascuna. 

El 1974 s’ampliava de nou el capital social en tres milions de pessetes 
(3.000.000) representatives de 1.200 accions de 2.500 pessetes. La caixa 
social augmentava en nou milions de pessetes (9.000.000) representatives 
de 3.600 accions de 2.500 pessetes cadascuna. 

El 1975 es tornava a ampliar el capital en vint-i-un milions de pessetes 
(21.000.000) representatives de 8.400 accions de 2.500 pessetes cadascuna. 
La caixa social restava augmentada en trenta milions de pessetes 
(30.000.000) representatives de 12.000 accions a 2.500 pessetes cadascuna.

El 1978 amb motiu de l’òbit del president del consell d’Administració 
Lluís Soriano Pérez es nomenava per ocupar la vacant de president a 
Miquel Josep Ybern Surrá domiciliat a Barcelona.

El 1979 dimitia com a membre del consell d’administració Miquel Àngel 
Ybern Verdaguer sent substituït per Miquel Àngel Ybern Arechavaleta 
domiciliat a Lleida. Es nomenava conseller-secretari a Juli Ybern Salcedo 
domiciliat a Madrid.

El 1981 el Consell d’Administració de la Societat es componia de 
Pere Ybern Garcia Faria, president; Ferran Ybern Verdaguer, Josep Ybern 
Verdaguer, Ignasi Ybern Arechavaleta vocals i Juli Ybern Salcedo, secretari.
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El 1983 es facultava al president Pere Ybern Garcia perquè pogués vendre 
unes naus industrials emplaçades a Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 
S’acceptava la dimissió de Ferran Ybert Verdaguer sent substituït per Juli 
Ybern Surrá, domiciliat a Sitges.

El 1984 es designava com a nou membre del consell d’Administració a 
Maria Campos Ybern domiciliada a Barcelona. El Consell d’Administració 
restava com a president, Pere Ybern Garcia Faria; vocals, Marina Campos 
Ybern, Ignasi Ybern Arechavaleta, Juli Ybern Surra, Joaquim Teixidó Majó 
i secretari, Juli Ybern Salcedo.

El 1985 es nomenava gerent de la Societat a Ramon Majoral Ventura 
domiciliat a Barcelona. El 1987 cessaven dels càrrecs de president, Pere 
Ybern Garcia Faria i els consellers - vocals, Joaquim Teixidó Majó i Juli 
Ybern Surrá sent substituïts per Ferran Ybern Surra i per Pere Ybern Artola 
tots dos domiciliats a Barcelona. Es designava nou president a Ignasi Ybern 
Arechavaleta i vocals a Marina Campos Ybern, Pere Ybern Artola i Ferran 
Ybert Surrá, secretari, Juli Ybern Salcedo.

El 1988 tots els càrrecs de Consell d’Administració designats el 1987 
foren cessats. Es nomenaren nous membres del consell a Florenci Cerdà 
Poch, Miquel Josep Ybern Surrá, Maria Teresa Poch Molins i Ferran 
Ybern Surrá tots domiciliats a Barcelona. El primer seria el nou president, 
els dos següents vocals i el darrer el secretari. Al novembre la Societat es 
traslladava de Madrid a Barcelona al carrer Alegre de Dalt, 26. Durant els 
25 anys domiciliats a Madrid fou una constant empresarial atorgar poders 
a persones jurídiques per tal de representar a la Societat en tots aquells 
assumptes, fiscals, comercials i financers davant els organismes públics 
i privats. La revocació dels poders era tant ràpida com els atorgaments. 
Aquest procediment seguirà, però amb menys intensitat, quan la Societat 
es domiciliava a Barcelona a inicis de 1989.

El 1989 s’augmentava el capital social amb seixanta milions de 
pessetes (60.000.000), representatives de 24.000 accions de 2.500 pessetes 
cadascuna. Miquel Ybern Surrà subscrivia 2.400 accions; Maria Lluïsa 
Ybern Surrá, 1.200; Ferran Ybern Surrá, 2.400; Ferran Ybern Verdaguer, 
6.000 i Florenci Cerdà Poch, 12.000. El capital social augmentava a noranta 
milions de pessetes (90.000.000) representatives de 36.000 accions de 
2.500 pessetes cadascuna.

Lluís Brulles Eneriz.
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Entrada a la companyia d’un nou i potent soci portuguès.

L’any 1990 la Industria Nacional de Papeis S.A. (INAPA S.A.), 
domiciliada a Lisboa Avda. Duque de Loulé, 83, multinacional 

portuguesa de distribució de paper (4a d’Europa), accedia com accionista 
a La Papelera del Gayà S.A. ampliant el capital social amb l’aportació 
de dos cents deu milions de pessetes (210.000.000) representatives de 
84.000 accions de 2.500 pessetes. Amb l’aportació de capital estranger 
la caixa social de la Societat s’establia en tres cents milions de pessetes 
(300.000.000) representatives de 120.000 accions de 2.500 pessetes 
cadascuna. Les accions estaven assignades de la següent manera,

INAPA: 90.000: accions (accionista majoritari).
Miquel Josep Ibarra Surrá: 2.966 accions.
Ferran Ybert Surrá: 2.966 accions.
Maria Lluïsa Ybern Surrá: 1.466 accions.
Ferran Ybern Verdaguer: 7.602 accions.
Florenci Cerdá Poch: 15.000 accions.

Els representats portuguesos que entraven a formar part del Consell 
d’Administració de la Societat foren Lourenço Vaz Pinto de Cascais, Alto 
das Flores, lote 10-2,C; Pedro N. Verdial, de Lisboa, Avda. Duque de Loulé, 
83, 3a i Vasco Luis Shulthess de Quevedo Passanha, de Lisboa, Rua de S. 
Domingos à Lapa, 111 1a. Seguidament la presidència de la companyia i del 
Consell d’Administració va recaure en Vasco Luis Shulthess de Quevedo 
Pessanha. L'entrada del soci majoritari portuguès modificava els càrrecs 
directius de la Societat, una neteja, en el sentit més clar de la paraula. Els 
consellers Florenci Cerdà i Maria Teresa Poch Molins foren cessats així 
com el gerent Ramon Majoral Ventura nomenat el 1985. Tots els poders 
conferits a persones per representar a la Societat foren revocats però 
s’atorgaren d’altres. Es va nomenar nou conseller a Joan Marcé Sanahuja 
domiciliat a Barcelona; auditors de comptes de la Societat per tres anys a 
l’auditoria Price Waterhouse Auditores S.A. domiciliada a Madrid. L’any 
1993 es va allargar el contracte de l’auditoria a 6 anys més. Es redactaren 
uns nous estatuts adequant-los a la nova legislació (35 articles).

Al juny de 1992 es va fer una nova aportació de capital de tres cents 
milions de pessetes (300.000.000) augmentant la caixa social en sis cents 
milions de pessetes (600.000.000). Totes les accions foren subscrites per 
la multinacional portuguesa. El secretari Ferran Ybern Surrá cessà de 
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secretari i de conseller sent substituït pel secretari tècnic, Hans Werner 
Reiss, alemany, amb residència a Barcelona; Lourenço Val Pinto era 
nomenat conseller delegat del Consell d’Administració; cessava com 
a conseller delegat Miquel Josep Ybern Surra i Pedro N. Verdial sent 
substituït per Vasco Manuel de Sa Marques Leite i Rui Viegas Da Silva 
ambdós de nacionalitat portuguesa i cessava com a president del Consell 
d’Administració, Vasco Luis Shulthess de Quevedo Passanha, substituït 
per Vasco Manuel de Sa Marques Leite. El Consell d’Administració es 
fixava en 5 membres. A les acaballes d’any s’ampliava de nou el capital 
social en quatre cents milions de pessetes (400.000.000), representatives 
de 160.000 accions de 2.500 pessetes cadascuna. El capital social era doncs 
de mil milions de pessetes (1.000.000.000) representatives de 400.000 
accions de 2.500 pessetes cadascuna.

El 1994 cessava com a president del Consell Vasco Manuel de Sa Marques 
Leite sent substituït per Vasco Luis Shulthess de Quevedo Passanha. 
S’ampliava el capital social en mil milions de pessetes (1.000.000.000) 
representatives de 160.000 accions de 2.500 pessetes. El capital social 
era de dos mil milions de pessetes (2.000.000.000) representatives 
de 800.000 accions de 2.500 pessetes cadascuna. El capital ampliat era 
portuguès aportat per INAPA S.A. (150 milions) i pel soci, Tecnipapel 
Sociedade de Trasformaçao e Distribuçau de Papei Ltda. (850 milions). 
Durant el mateix any s’acordava ampliar a sis els membres del Consell 
d’Administració, nomenant conseller a Albert Olivet Duran, domiciliat a 
Barcelona. Foren reelegits per cinc anys Vasco Luis Shulthess de Quevedo 
Passanha i Lourenço Marques de Almeida Vaz Pinto. El domicili social es 
traslladava a Molins de Rei, polígon industrial El Pla, carrer Industria, 41.

El 1995 el balanç de comptes de Pèrdues i Beneficis de 1994 donava unes 
pèrdues de 64.266.000 de pessetes. Per tal d’apaivagar les pèrdues acumulades 
es va reduir el capital de la Societat en 480 milions de pessetes i el valor 
de les 800.000 accions a 600 pessetes/acció. El capital social restava reduït 
a 1.520.000.000 de pessetes representatives de 800.000 accions de 1.350 
pessetes / acció. Dimitien Lourenço Marques de Almeida Vaz Pinto i Vasco 
Manuel de Sa Marques Leite. Es fixava en quatre el membres del Consell i 
es modificaren els articles 25 i 28 dels estatuts (facultats i atribucions).

El 1996 el balanç de comptes de Pèrdues i Beneficis de 1995 donava 
unes pèrdues de 515.281.000 de pessetes. Per tal de reduir les pèrdues 
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acumulades es va rebaixar el capital de la Societat en 1.080.000.000 de 
pessetes, reduint el valor de 800.000 accions a 550 pessetes / acció. El capital 
social restava reduït a 440.000.000 de pessetes. Dimitia el conseller Rui 
Viegas Da Silva sent substituït per cooptació l’accionista INAPA, abans 
Sopelfin Sociedade de Gestao de Participaçoes Socials S.A. domiciliada a 
Lisboa.

El diari La Vanguardia, Secció Economia, del 1 de novembre de 1996 
feia públic el balanç de l’any 1995 amb la següent nota,

“La firma Papelera del Gayá, de Molins de Rei, dedicada a la venta al por mayor de 
papel aumentó espectacularmente su giro de 2.770 a 4.040 millones de pesetas y sus 
resultados de explotación, de 50 a 200. A pesar de estos progresos, la cuenta de resultados 
se saldó con pérdidas copiosas de 610 millones, que multiplican por once las del año 
anterior. Los administradores explican que “La sociedad ha venido presentando algunas 
cuentas con diferencias pendientes de investigar, cuyo origen se remonta a 1990. En 
ese año y en los dos posteriores se generó prácticamente la totalidad de las anomalías 
detectadas. Tras un exhaustivo análisis, hemos decidido eliminar las diferencias no 
justificadas y contabilizar resultados negativos de ejercicios anteriores por valor de 120 
millones. Asimismo hemos revisado los saldos de clientes morosos que se arrastran desde 
el citado período. En consecuencia, hemos incrementado las provisiones por insolvencias 
hasta los 570 millones”. 
El informe de auditoría es un rosario de salvedades y llega a la significativa conclusión 
de que las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera de la empresa. El capital de la sociedad pertenece a la empresa portuguesa 
INAPA. El consejo de administración percibió 27 millones. Está compuesto por Vasco 
Luís Schulthess de Quevedo Pessanha, presidente; Alberto Oliver Durán, consejero 
delegado; vocales, Joan Marcé Sanahuja y Rui Viegas da Silva.” 

El 1997 es contractava per tres anys l’auditoria Velasco, Gay y Cia. 
Censores Jurados de Cuentas S.L. per renúncia de Price Waterhouse 
Auditores S.A.

El 1998 dimitien el president Vasco Luis Shulthess de Quevedo 
Passanha i el conseller Albert Olivet Duran. Es nomenen nous consellers 
a Josep Lluís Ruiz Sales i Carles Gorgojo Pastor ambdós domiciliats a 
Barcelona, es nomenava president del Consell a Joan Marcé Sanahuja; 
dimitia el secretari Modesto Llopis de Aysa sent substituït per Ricardo 
Rodriguez Valverde domiciliat a Barcelona i es traslladava el domicili social 
de Molins de Rei a Barcelona, Avda. Diagonal, 536.

El 2 de novembre de 1999 Joan Marcé Sanahuja, conseller des de 1990, 
representant a la Societat i la Junta General d’Accionistes acordaven:
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Primer.-Aprovar la dissolució de la Societat i l’obertura d’un procés de liquidació. 

Segon.- Cessar tot el consell d’Administració.

Tercer.- Nomenar liquidador de la Societat a Joan Marcé Sanahuja. Amb data del 
14 de desembre s’aprovava el balanç de comptes de Pèrdues i Beneficis, 
Memòria i Informe de Gestió corresponent a 1999 amb un passiu net 
de 147.215.648 pessetes que es retiraven al compte de Reserva obert al 
Passiu. 

Actiu
Comptes amb socis...............................................................1.957.004 pessetes.
Provisió despeses liquidació................................................24.000.000 pessetes.
Bancs..........................................................................1.124.312.006 pessetes.
Total actiu........................................................1.150.269.010 pessetes.

Passiu
Capital social..................................................................440.000.000 pessetes.
Reserves.........................................................................685.949.524 pessetes.
Hisenda Pública Impost de Societats........................................319.486 pessetes.
Provisió despeses liquidació................................................24.000.000 pessetes.
Total Passiu.....................................................1.150.269.010 pessetes.

El resultat final de l’haver social s’adjudicava íntegrament a l’únic 
accionista de la companyia, la Societat REMINGTON PARTNERSHIP 
U.C. domiciliada al 41 de Central Chambers, Dame Court, Dublín (Irlanda) 
per un import de 1.123.269.010 pessetes representatives de 800.000 accions 
a 550 pessetes/acció. Sospitem que aquesta societat domiciliada a Dublín 
formava part de la xarxa financera de la multinacional portuguesa INAPA. 

Com a resultat d’aquesta intervenció la Papelera del Gayà S.A. fou 
liquidada definitivament a Barcelona l’abril de l’any 2000. L’any 2002 la 
multinacional portuguesa fusionava totes les petites empreses papereres 
adquirides a Espanya en una de sola amb el nom comercial IDISIPAPEL 
per convertir-se un any més tard en INAPA ESPAÑA. DISTRIBUCIÓN 
DE PAPEL S.A68.

68INAPA ESPAÑA (2016).
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El negoci paperer dels descendents de Pau Fornts 
Valls.

Abandonada la fabricació de paper a Vespella, els anys 60s, Pau Fornt 
Brunet va fundar la Comercial Papelera Fornt al carrer Guadiana, 

25, del barri de Sants de Barcelona. Amb el seu fill Pau Fornt Balsach la 
transformaren en la raó mercantil Papel Automàtic S.A. (PAPELMATIC 
S.A.), empresa de comercialització de paper. A partir de l’any 1989 
s’instal·laren definitivament al carrer Progrés, 45, de Cornellà de Llobregat. 

Actualment és la tercera i quarta generació les que gestionen el negoci 
familiar especialitzat en la fabricació de paper absorbent de cel·lulosa 
per eixugar les mans; dispensadors de paper eixugamans, màquines 
automàtiques per mocadors de paper, saboneres amb carga i tota classe de 
paper de consum sanitari i higiènic. El Grup PAPELMATIC el formen 
tres empreses, PAPELMATIC, HGC consultora d’higiene i EFEBE 
S.L. disseny d’espais saludables. 

La fàbrica de Cornellà de Llobregat ocupa 3.500 m² i el grup dona feina 
a 44 treballadors. El seu volum de facturació era de 8.5 milions d’euros/any 
(2014). Bona part de la producció va destinada a l’exportació.
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23.Monogràfic publicitari de Papelmatic S.A. publicat pel diari La Vanguardia (17-12-2015).

Lluís Brulles Eneriz.



264

Recull de Treballs · 20 (2020)

La saga dels Fornt.
1.- Jaume Fornt natural de l’Espolla, d’ofici fuster - boter, es va casar amb 

Maria Valls Coca de Sant Pere de Riudebitlles (1844-1916)69 Fills: 
Francesc (1861), Teresa (1864-1889), Carme, Pau (1869) i Dolors 
(†1915 a Capellades)70 

1.1.-Francesc Fornt Valls (1861-1946) es va casar amb Francesca 
Farriols Balsells. Fills: Jaume, Francesc (1915-1999), Maria Teresa, 
Bartomeu, Manel, Maria i Hilari71 

1.2.- Carme Fornt Valls (†juliol 1949) es va casar el 1889 amb Celestí 
Brunet Miserachs, de Castellber i Vilar, germà de Concepció, casada 
amb Pau Fornt Valls.

1.3.- Pau Fornt Valls (1869-1936)72 amb 21 anys es va casar el 1890 amb 
Concepció Brunet Miserachs (1872- 1963) de 18 anys de Castellbell 
i Vilar. Fills: Jaume (1891), Francesc (1893 † als 3 mesos), Maria 
(1895), Concepció (1897), Pau (1902), Josep Maria (1912).

Anècdotes socials.
Concepció Brunet i Josep Colomé i Moragull foren padrins a la benedicció i bateig de dues noves 
campanes per a la parròquia de Sant Miquel73 durant la Festa Major de Vespella de Gaià (1910). 
L’any 1921 Pau Fornt feia testament deixant 10.000 pessetes a l ’Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles per a la construcció d’una escola. Aquesta herència es va fer efectiva anys després 
de la seva mort per construir un edifici, annex a les escoles de la carretera, on s’hi va ubicar el 
parvulari (1953).74

L’empenta empresarial de Pau Fornt, enriquit de la nit al dia, el fa escalar posicions dintre 
de la societat civil barcelonesa sent regidor de l ’Ajuntament de Barcelona per la barriada de 
Hostafrancs (1927) on tenia el domicili.75 
Durant la II República va tenir conflictes amb els parcers de la finca de Vespella. El 1933 el diari 
La Vanguardia a la Secció Política i Economia en feia ressò dels conflictes del camp,“En Vespella 
los aparceros de Pablo Fornt Valls han entregado solamente el 50% de la parte correspondiente 
al propietario; i otros dos aparceros se han quedado con la cosecha sin entregar parte alguna”.76 
El 30 d’abril de 1942 sent alcalde president de la Comissió Gestora de Vespella, Josep Recasens 
Cañellas i secretari el Sr. Busquets, recollien en el domicili familiar de Barcelona del finat Pau 
Fornt Valls la quantitat de 5.000 pessetes que havia llegat a l ’Ajuntament abans de la seva mort 
l ’any 1936.77

69La Vanguardia 21-3-1916, pàg. 2. i 9-2-1928, pàg. 9.
70La Vanguardia 26-1-1915, pàg. 4.
71La Vanguardia 1-12- 1946, pàg. 7.
72La Vanguardia 15-8- 1936, pàg. 6.
73La Vanguardia 17-9-1910, pàg. 10.
74Font: Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles.

75La Vanguardia 8-10-1931, pàg. 1.
76La Vanguardia 4-10-1933. 
77AHPT. Fons municipal de Vespella. Actes Plens 
Municipals (1942). Top 11 registre 50.
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EL ILUSTRE SEÑOR
PABLO FORNT VALLS

EX CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Caído por Dios y por España, vilmente asesinado por las hordas rojas, el día 14 de agosto de 1936

---- (E. P. D) ------
Sus afligidos: esposa, Concepción Brunet, hijos, Jaime, Maria, Concepción, Pablo y José María; 
hijos políticos Ana Batalla, Francisco Cazenueve, Joaquín Juncosa y Josefa Balsach; hermanos, 
Francisco y Carmen; hermana política; nietos primos, sobrinos y demás parientes, y la razón 
social INDUSTRIAS PABLO FORNT S. A., suplican a sus amistades, un recuerdo en sus 
oraciones y a la asistencia a los funerales que, para el eterno descanso de su alma se celebrarán 
mañana jueves, día 20 de los corrientes, a las diez en la iglesia parroquial de Santa María, de 
Sans (Olzinellas, 6 y 8), por cuyo piadoso acto les quedarán sumamente agradecidos. Todas 
las misas que se celebrarán en dicho día en las iglesias parroquiales de San Vicente dels Horts, 
San Pedro de Riudebitlles, Catllar y Vespella, serán aplicadas en sufragio del alma del finado.

Barcelona, 19 de julio de 1939. - Año de la Victoria
No se invita particularmente. El Excelentísimo Señor Obispo de Cartagena, 
Administrador Apostólico de Barcelona, ha concedido 50 días de indulgencia en la 
forma acostumbrada.

Esquela mortuòria de Pau Fornt Valls78

1.3.1.- Jaume Fornt Brunet (1891) es va casar amb Anna Batalla Serret 
(1906-1944). Fills: Pau (†1923 al mes i mig)79 i Jaume (†1977)80. 
Vocal de la Junta directiva del Fomento del Trabajo Nacional (1928) i 
president de La Agrupación Nacional de la Recuperación y del Grupo 
de Importadores de Materias de Recuperación (1933).81 

1.3.2.- Maria Fornt Brunet (1895-1984) es va casar amb Francesc 
Cazaneuve Creixems (1894-1952), fill de Pau Cazaneuve Monclá 
i de Josepa Creixems Gubianas (1864-1946). Fills: Maria Josepa, 
Francesc “Paquito” (1925-1997), Jaume, Pau i Vicenta.82 Maria Fornt 
Brunet era una important propietària i contribuent de sòl rústic a La 
Riera de Gaià amb una base impositiva de 972 pessetes /any (1935).83

78La Vanguardia 19-7-1939.
79La Vanguardia 9-1-1923, pàg. 2.
80La Vanguardia 8-2-1977 pag. 23.
81La Vanguardia 3-4-1933.
82La Vanguardia 18-8- 1931 pàg. 8. ; 14-7-1944 pàg. 8 i 6-4-1997 pàg. 44.
83RAMÓN i SUMOY, Ricard. 2012. República, reforma i democràcia local. La Riera de Gaià 
(1931-1936), pàg. 37.
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1.3.3.- Concepció Fornt Brunet (1897-1945) es va casar amb Joaquim 
Juncosa Vendrell. Fills: Concepció,84 Joaquim i Esther.

1.3.4.- Pau Fornt Brunet (1902-1968)85 es va casar amb Josepa Balsach 
Grau,86 filla de Pere Balsach Torelló i de Maria Grau Vilanova 
(1888-1952). Fills: Maria Josepa (casada amb Pere Corberó Comas), 
Concepció (casada amb Ramon Soler), Pau, (casat amb Ana Baldric), 
Gloria i Marta.

1.3.4.1.- Pau Fornt Balsach (1942-2016), president de PAPELMATIC, 
fill de Pau Fornt Brunet i de Josepa Balsach Grau es va casar l’any 
1963 amb Ana Teresa Baldrich Salas. Fills: Ana, Toni, Imma, Pep, 
Monica, Jaume, Pau, Paula. 

1.3.5.- Josep Maria Fornt Brunet (1912-1993) es va casar l’any 1942 
amb Anna Maria Pierre Sardà. Fills: Josep Maria i Ricart.87 

Les dues edificacions de la fàbrica de paper i alguns vells camins estan 
sota les aigües de l’embassament del riu Gaià des de 1975. Al costat del vell 
Mas La Masió i amb el nom de Molí de Pomeri s’ha habilitat un modern 
habitatge de turisme rural. La propietat, conreus, bosc i edificacions, segueix 
en mans dels hereus de Pau Fornt Valls.88

84Casada amb l’advocat, Joaquim Mestre Gómez (1918-1999). La Vanguardia, 1999.
85President de l’Agrupació Nacional de la Recuperació i del Grup d’Importadors de Matèries de 
Recuperació. La Vanguardia 7-2-1968 pàg. 24.
86L’any 1973 construeix al mas La Masión unes xolls per la criança de porcs. Projecte signat pel 
pèrit industrial Joan Bautista Vinaixa Martí. El mateix anys demanava llicència d’obres per creuar 
el camí de Salomó al Catllar per fer arribar l’energia elèctrica a La Masió. Possiblement, part de la 
línia elèctrica havia restat inutilitzada per la construcció de l’embassament del Catllar (1972-75). 
AHT. Fons municipal de Vespella de Gaià. Hisenda. Correspondència, capses 13-14-15 (1962-65) 
i 16 (1969-1974)
AHT. Fons municipal de Vespella. Correspondència.
87La Vanguardia 31-7-1993, pàg. 2.
88El 1945 eren propietaris del Mas Urpí. L’any 1964 Pau i Josep Maria Fornt Brunet aportaven una 
contribució rústica anual de 10.734, 62 pessetes i el 1965 declaraven un tractor marca Hanomag 
Barreiros, T- 2856 amb remolc, un moto-carro marca ISSO, B-109039 de 3 rodes i per tracció 
animal, dues mules. En el mateix any demanaven llicència per una tala d’arbres. L’any 1970 Pau 
Fornt Balsach demanava llicència a l’Ajuntament per talar 1.300 pins (121 m³ de fusta). AHT: 
Fons municipal de Vespella de Gaià. Hisenda. Correspondència, capses 13-14-15 (1962-65) i 16 
(1969-1974)
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24.Construcció de xolls per engreixar porcs (1973).
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Annex 1.
Projectes d’embassaments sobre el riu Gaià.

L’any 1920 es va despertar entre els grans propietaris de terres del Baix 
Gaià la necessitat de construir dos embassaments a la conca del riu Gaià, un 
al gorg Negre (Querol) i un altre, aigües avall, al gorg o estret de Cadernal 
(Vespella). 

El 1922 es redactava un pla, previ a la construcció dels embassaments, 
per construir dues estacions d’aforament per determinar el cabal del riu 
en els dos llocs o gorgs. La memòria del pla portava el títol de Plan de 
Aforos de la Cuenca del Gayà para los pantanos de Estret de Cadernal y 
Gorg Negre.89 Els plànols dels dos aforaments, disseny i mides, no ha sigut 
possible reproduir-los. El projecte es troba arxivat a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.
OBRAS PÚBLICAS - División Hidràulica del Pirineo Oriental.
Plan de Aforos y Proyectos de las Obras e Instalaciones necesarias para 
obtener los correspondientes a los pantanos del rio Gayà.90

25.El gorg Negre amb estació d’aforament (Querol).
89ANC1-547-155. Cal senyalar que el projecte del gorg Negre de seguida es va abandonar, restant 
com més viable el Cadernal, nom que en alguns documents també consta com Cardenal. Els dos 
projectes dels embassaments de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental estan dipositats 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).
90ANC-547-155.
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26.Estret de Cadernal .

27.Plànol de localització del Mas de Cadernal al camí del Catllar a Salomó (1948).91

91AHT. Instituto Geográfico y Catastral. Vespella de Gaià (1948). Top. 2340.
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MEMÒRIA.
Antecedentes.- 

Por R.O. de 10 de diciembre de 1921 la Superioridad se dignó aprobar los presupuestos 
reformados de estudio de los Pantanos del río Gayà, en el Gorg Negre y en el Estret de 
Cadernal, ordenando al propio tiempo que a la mayor brevedad posible se remitiera 
al Plan de Aforos con arreglo a la Disposición 4ª de la R.O. de 2 de marzo de 1920 
aprobatoria de los presupuestos de estudio primitivos y a las prescripciones señaladas 
en la primera mencionada Real Orden.
En complemento de dichas órdenes se ha redactado el presente trabajo que comprende 
el Plan de aforos necesarios para determinar los recursos hidráulicos de la cuenca y los 
proyectos de las obras e instalaciones que para obtenerlos han de llevarse a cabo.
Plan de aforos.- 
El plan de aforos que tenemos el honor de proponer está basado en la obtención de los 
datos correspondientes por medio de dos estaciones permanentes para cada pantano de 
las cuales una será sencilla compuesta de escala y pluviómetro y la otra que constará de 
vertedero, escala, aparato registrador y pluviómetro.
Con los datos recogidos en dichas estaciones durante cinco años y los que podrán reunirse 
de las estaciones pluviométricos situadas en la cuenca, convenientemente interpretados 
podremos llegar al conocimiento de los recursos hidráulicos de la misma disponibles 
para cada uno de los dos pantanos del Gorg Negre y del Estret del Mas de Cadernal. 
Estaciones de aforos sencillas.-
Comenzando por las estaciones de aforo sencillas, hemos de indicar que son análogas 
a las del servicio ordinario debiendo ser conservadas por un vigilante que trasmitirá 
los oportunos partes con las observaciones efectuadas. Su coste es reducido figurando la 
partida correspondiente en los presupuestos de aforos de cada uno de ambos pantanos.
Estaciones de aforo con vertedero.- 
Para cada estación con vertedero hemos redactado el adecuado proyecto compuesto 
de planos, presupuesto y pliegos de condiciones facultativas pasando a estudiar 
separadamente en esta memoria cada una de ellas.
Estaciones de aforo con vertedero para el pantano del Gorg Negre.- 
El emplazamiento de esta estación ha sido elegido en forma que permita realizar el 
servicio con la mayor economía en la construcción. Hemos partido para su cálculo de 
un caudal de avenidas aforables hasta 300 m³ por segundo siendo no obstante posible 
aforar los caudales corrientes con gran aproximación.
En líneas generales consiste en una presa de la forma que aparece en los planos y de 
una altura de dos metros sobre el fondo del rio en su parte más profunda provista de 
un vertedero con dos muros directores que hacen que las aguas lleguen al mismo como 
si el tramo de rio fuese un canal. Las disposiciones adoptadas, dimensiones, etc. han 
sido estudiados y justificados en los vertederos de aforo de los pantanos del Ripoll y del 
Francolí, funcionando por otra parte a completa satisfacción, por lo cual no creemos 
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necesario insistir sobre dichos detalles que aparecen en los planos. 
Los linnígrafos o aparatos registradores que proponemos son del tipo manométrico 
iguales a los que se emplean en las estaciones con aparato registrador del Servicio de 
Aforos de esta División, colocado en una caseta a la distancia conveniente de la arista 
del vertedero para que no sea apreciable la depresión superficial del mismo. Los muros 
y presa serán de mampostería hidráulica apareciendo las correspondientes cubicaciones 
en el oportuno lugar del presupuesto.
Los precios de las unidades de obra han sido calculados partiendo de los precios del 
cemento y de su transporte y de los jornales corrientes en la localidad. Aplicados los 
precios a los resultados de la cubicación resulta un presupuesto de ejecución material de 
24.038,08 pesetas.
Estación de aforo con vertedero para el pantano del Mas de Cadernal.- 
Cuanto acabamos de indicar respecto a la anterior estación de aforo es aplicable a la 
que nos ocupa. El caudal de avenidas aforable de que hemos partido es igualmente de 
300 m³ por segundo pues si bien la cuenca receptora es mayor en todo caso debemos 
de tener en cuenta que los caudales tan elevados en estos ríos suelen ser de muy corta 
duración y se producen en su parte superior principalmente debido a que poco más 
arriba del pantano del Grog Negre se reúnen varios afluentes que desaguan en lugares 
muy próximos y que la cuenca es muy impermeable sin cultivo en dicha zona mientras 
que su parte baja está muy cultivada y además dada la gran distancia las avenidas 
de la cuenca superior experimentan una especie de regulación si se tiene en cuenta que 
hacen falta más de 8.000.000 de m³ por segundo en la parte superior para que una 
avenida de 300 m³ por segundo en la parte superior lo sea igualmente en la inferior 
o sea en el Estret del Mas Cadernal. Por estas razones el caudal de que hemos partido 
para los efectos del aforo es igual en ambos casos.
El tipo de vertedero es igualmente que en el caso anterior en pared delgada, de lámina 
desprendida y libre hasta el punto y caudales posibles, con entrada de aire por la cara 
inferior de la lámina. No creemos necesario repetir cuanto hemos indicado para la 
estación anterior apareciendo por otra parte en los planos y presupuestos todos los 
detalles referentes a esta caso. Únicamente debemos hacer presente que en este vertedero 
los precios resultan algo más reducidos que en el anterior debido a que las distancias de 
transporte de los materiales, son menores. Aplicando a los resultados de las cubicaciones, 
los precios correspondientes resulta un presupuesto de ejecución material de 21.641,97 
pesetas.
Presupuestos del plan de aforos e instalaciones para realizarlos.- 
Trazado al principio de este trabajo el Plan de Aforos necesarios para determinar los 
servicios hidráulicos de la cuenca del Gayà y detallados los proyectos de los aforos e 
instalaciones que para obtenerlos ha de llevarse a cabo únicamente nos resta redactar el 
presupuesto total para realizar el fin propuesto. Teniendo en cuenta que se trata de dos 
pantanos con presupuesto de estudio aprobado separadamente presentamos también 
por separado el presupuesto del Plan de Aforos, obras e instalaciones necesarias para 
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realizarlos en cada uno de ellos. En dicho presupuesto aparecen por separado los 
importes de jornales i materiales necesarios figurando en los mismos la parte que se 
refiere a los aforos y la que corresponde a las obras e instalaciones según los proyectos 
que se acompañan.
Presupuesto del Plan de Aforos para el pantano de Gorg Negre.-
Asciende el presupuesto del Plan de Aforos para el pantano del Gorg Negre a 16.110,75 
pesetas para jornales y 27.289,60 pesetas para materiales.
Presupuesto del Plan de Aforos para el pantano del Mas del Cadernal.-
Asciende el presupuesto del Plan de Aforos para el pantano del Mas del Cadernal a 
16.110,75 pesetas para jornales y 24.797,65 pesetas para materiales.
Con lo que antecede creemos haber interpretado fielmente las órdenes recibidas, 
esperando que nuestro trabajo alcanzará la aprobación de la Superioridad a la cual lo 
sometemos respetuosamente.”
Barcelona, 12 de mayo de 1922.

Projecte de presa a l’estret de Cadernal.
L’any 1925 es prenia seriosament el projecte de construir un 

embassament al riu Gaià en el gorg del Cadernal, terme de Vespella. La 
importància de l’obra comportava aleshores un alt cost però els beneficis 
obtinguts al controlar i canalitzar el cabal del riu per regar els camps de 
secà i moure els molins i les petites indústries tèxtils eren notables. Per 
tal d’iniciar converses amb els actors principals afectats, els terratinents, la 
premsa oferia als seus lectors una encoratjadora noticia:92 

“Bajo la presidencia del conde del Asalto y en el domicilio de don José de Montoliu 
se ha celebrado últimamente una importante reunión de propietarios terratenientes 
de la cuenca del río Gayá para tratar de organizarse con el fin de llevar pronto 
a realidad el proyecto de pantano que se ha de construir en dicho río, en el sitio 
conocido por “Estret del Cardenal” en el término municipal de Vespella y que con una 
capacidad de cerca doce millones de metros cúbicos permitirá convertir en espléndidos 
regadíos inmensas extensiones, hoy día secano, de numerosos términos municipales 
de la provincia de Tarragona. 
En dicha reunión quedó nombrada la siguiente junta organizadora: Presidente, 
conde del Asalto; secretario, don José de Montoliu, y vocales, don Pablo Fornt en 
representación de Vespella; don Juan Queralt, por Catllar; la señora marquesa de 
la Bárcena o su delegación, por La Riera; don Ramón de Montagut, por Altafulla 
y Ferran; don Esteban Huguet, por Torredembarra; don Lorenzo Recasens, por 
Pobla de Montornés; don Antonio Olivella, por Clara y Creixell; don Rafael Fuster 
Güell, por Vendrell; don Domingo Ventosa Elias por Roda quedando por designar 

92La Vanguardia 4-11-1925, pàg. 7.
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la representación de San Vicente y ostentando la representación de La Nou el propio 
presidente, conde del Asalto. La oficina o secretaría se halla provisionalmente en la 
calle de Valencia, 223, de esta ciudad”.

El 1930 es redactava el “Proyecto de presa de experiencia al Cadernal.” 
La nota extracte per a la informació pública deia així, 

 “El proyecto consiste en la construcción de una presa bóveda de 16 metros de 
altura, y demás obras necesarias, en el estrechamiento que forma el valle del rio 
Gayá en el lugar denominado Estret de Cadernal, a unos cuatro kilómetros aguas 
abajo del viaducto del ferrocarril de Barcelona a Valls y Picamoixons, situado sobre 
el rio mencionado, entre las estaciones de Salomó i Vilabella, y a unos 250 metros 
aguas arriba de la estación de aforo que la Confederación Sindical Hidrográfica 
del Pirineo Oriental posee en los términos de Vespella y Vilabella. La presa en 
proyecto crea un embalse de unos 600.000 m³ de capacidad normal, inundando 
terrenos pertenecientes a los términos de Vespella, Salomó i Vilabella”.93

Pau Fornt Valls estava molt interessat en el projecte de construcció d’un 
embassament en el riu Gaià, però la seva intervenció es va estroncar quan 
un grup de militants anarquistes94 el va assassinar el 14 d’agost de 1936 a 
Barcelona. Tenia 67 anys.

28.La presa del Cadernal (detall de la imatge95.
93ANC1-547-181 (1930). L’any 1925 es projectava un embassament amb capacitat de 12.milions 
de m³ (12 hm³) mentre que l’any 1930 es rebaixava a 600.000 m³ (0.6 hm³). Cal senyalar que els dos 
projectes mai van arribar a fer-se realitat.
94Altres fonts denunciaven a militants falangistes.
95ANC. 547-181 (1930).
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Els anys 1943 i 1963 es tornava a parlar del projecte de l’embassament 
del riu Gaià amb la participació dels seus fills Pau i Jaume Fornt Brunet, però 
van desistir davant el poc interès mostrat pel Ministeri d’Obres Públiques. 
Finalment, l’embassament no es va construir aigües amunt a l’estret de 
Cadernal96 sinó més avall dintre del terme del Catllar a la confluència amb 
els termes de Renau (Barranc de Renau) i Vespella de Gaià.

L’embassament del Catllar.
L’any 1971, La Empresa Nacional de Petróleos de Tarragona S.A 

(ENPETROL)97 successora de ENTASA, va sol·licitar de la Comissària 
d’Aigües del Pirineu Oriental una concessió d’aigües superficials del riu 
Gaià i del seu afluent, el Barranc de Renau, de 500 l/s per a usos industrials 
mitjançant un embassament amb capacitat de 10 hm³ per regular una 
possible demanda de 15,7 hm³/any i la declaració d’utilitat pública a efectes 
d’expropiació forçosa de terres de particulars afectats per les obres. 

El sistema projectat constava d’una presa en el riu Gaià, terme del 
Catllar, amb coronació a la cota 106.00 m i poder créixer fins la cota 131.00 
m amb sobreeixidor lateral de descàrrega i restitució al riu mitjançant un 
trampolí de llançament. La presa de l’aigua es realitzava en l’embassament 
mitjançant bombes submergides alimentant un dipòsit regulador d’on 
partia la conducció fins un dipòsit final de 50.000 m³. L’embassament 
afectava als termes municipals de Vespella, El Catllar, Renau i Vilabella i la 
conducció de l’aigua als del Catllar, La Secuita i Perafort. 

Posteriorment es va revisar la demanda de 15,7 hm³ / any augmentant-se 
a 25’3 hm/any, motivant elevar la presa 25 m més per poder emmagatzemar 
60 hm³ / any. La presa es va fer estimant que el riu aportaria 36 hm³ / 
any, però moltes vegades no arriba ni al 10% de l’aportació i com a màxim 
s'aproxima a la meitat dels anys més plujosos. Poques vegades l’embassament 
ha aconseguit omplir-se en un 20% a causa de la manca d’un cabal regular 
i per les fugues a mesura que puja el nivell interior de l’aigua.
96Nom d’una partida de terra, un molí i una masia a prop del riu Gaià i del camí de Vespella a Salomó. 
El molí ha desaparegut i la masia es troba en precari estat de conservació. En alguns documents 
consta com Cardenal, renom atorgat a Magí Recasens, fill de Cristòfol Recasens propietari del molí 
l’any 1660. Blanch Torrebadell (2013), pàg. 198-199.
97AHT: Fons municipal de Vespella. Correspondència, capsa 16 (1969-1974). Expedient 30.077. 
Concesión de aguas superficiales del rio Gayà i su afluente Barranco de Renau (500l / seg.) para 
usos industriales.
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L’embassament es va construir entre el 1972 i 1975 entrant en 
funcionament el 1977 per a ús hidroelèctric, regadiu i consum.

L’embassament, propietat de la successora REPSOL, subministrava 
aigua a la refineria de petroli de La Pobla de Mafumet i riu avall a la 
Comunitat de Regants del Catllar, La Riera i Tamarit-Ferran fins l’espai 
de protecció natural de la desembocadura del riu Gaià (PEIN). 

Actualment s’ha signat un conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
per anar desguassant un cabal ecològic regular sempre i quan l’aigua 
emmagatzemada ho permeti, és a dir, quan el nivell de l’aigua superi 
la cota de 84,5 m a l’estiu i 87,5 m a l’hivern. Actualment la refineria 
s’abasteix de l’aigua del minitransvasament de l’Ebre, però necessita 
l’aigua de l’embassament com a reserva per 15 dies per si sorgeixen talls de 
subministrament des de l ‘Ebre.

29.Embassament del Catllar. Presa a l’esquerra; torrent de Renau al mig i riu Gaià a la dreta. (1975).98

98Foto Viquipedia.

Lluís Brulles Eneriz.
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30.Restes de la fàbrica “Nova” sota les aigües de l’embassament del Catllar.

31.Restes de la fàbrica "Nova".
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32.Restes de la fàbrica “Vella”.

33.Restes de la fàbrica “Vella”.

Lluís Brulles Eneriz.
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34.Molí de Pomeri. Entrada a la finca. 99

35.Masia La Masió.100
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36.Casa de turisme rural Molí de Pomari101.

99Foto de l’autor (2016). 
100Reformada i ampliada la part esquerra. Foto de l’autor (2020).
101Web de l’empresa. Publicitat de la casa de turisme rural Molí de Pomari.

Lluís Brulles Eneriz.
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