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Introducció 
 
Quants cops no ens haurem preguntat qui eren els nostres avantpassats? Quantes vegades no 
haurem parat en el nostre camí per preguntar-nos qui eren i què feien aquestes persones que 
duien sang que ara duem nosaltres? 
 
Jo m’ho he preguntat centenars de vegades i, a més, no he quedat satisfet amb el simple fet de 
qüestionar-m’ho: sempre he volgut trobar respostes. Ja fa uns anys, doncs, que remeno, burxo 
a les àvies (d’altra banda encantades) i investigo aquestes preguntes. Ara farà dos anys, per 
paraula de la meva àvia i per petites investigacions en arxius, vaig descobrir un personatge 
prou curiós de la història familiar. Aquesta persona era la meva rebesàvia, Teresa Corominas i 
Badia, que va viure a cavall del segle XIX i el XX. Dic que era una persona curiosa perquè va 
tenir una vida realment dissortada i poc recompensada. Però res més: la investigació va quedar 
en quatre anècdotes sobre ella i moltes ganes de saber-ne més. 
 
Tot i que em va costar, vaig acabar per adonar-me que el treball de recerca era l’excusa 
perfecta per investigar sobre la meva rebesàvia. Tenia ganes de saber més sobre què havia fet 
durant la seva vida, on havia viscut, quan i amb qui; qui eren els seus fills, els seus néts; quines 
foren les seves alegries, les seves penes... Per tant vaig decidir enfocar la recerca en la 
reconstrucció de la vida de la meva antecessora de la manera més fidedigna possible. Un 
treball com tants d’altres que es fan avui en dia sobre històries anònimes de pagesos, soldats, 
obrers o treballadores del tèxtil. 
 
Tanmateix, no vaig tardar a comprendre que no seria pas una tasca senzilla. Em va abordar la 
por de no trobar prou material, que resultés insignificant o descobrir que, senzillament, va tenir 
una vida planera i rutinària. Res comparable a la vida d’un general carlí o d’un polític del 
Sexenni Democràtic. Així que, per què no?, vaig decidir redreçar el timó del meu treball i 
comprovar si és possible reconstruir amb èxit la vida d’una dona de classe popular cinc 
generacions enrere. Sense deixar de banda, per analogia amb la hipòtesi plantejada, l’objectiu 
anterior. 
 
En una línia diferent, la meva passió com a afeccionat a la filmografia em va donar la idea 
d’editar un reportatge audiovisual al més pur estil documental en què es veiés com es realitza 
una recerca d’aquest tipus. Per tant, un objectiu complementari al treball en si era  realitzar un 
reportatge sobre la recerca històrica portada a terme i els seus mètodes. 
 
Amb els objectius clarificats i moltes ganes de treballar, només em quedava començar  la 
investigació per assolir-los i verificar o rebutjar la meva hipòtesi. 
 
Els mètodes que hauria d’emprar, doncs, al llarg del treball serien bàsicament dos: la recerca 
en fonts documentals històriques i el recull i síntesi de la memòria històrica que restés al 
dia d’avui. La primera font de recerca es basa en la investigació en arxius civils i eclesiàstics 
per aconseguir esbrinar dates clau com podrien ser el naixement, el matrimoni, el naixement 
d’un fill, el trasllat a una altra localitat... El segon mètode de recerca consisteix en aconseguir el 
màxim d’informació de les persones que van conèixer l’objecte d’estudi, la majoria de caràcter 
anecdòtic (que per d’altra banda són  les que incentiven amb més força la recerca històrica). 
Obvio els mètodes que podríem classificar com a “tradicionals” a l’època que vivim: la recerca 
bibliogràfica i a la xarxa. Val la pena remarcar l’inestimable consell de diferents historiadors i 
professors d’història per encarar-me dins el gran món de la recerca arxivística. 
 
Per tant, el treball quedava configurat amb una hipòtesi a demostrar (és possible reconstruir la 
vida d’una dona de classe popular cinc generacions enrere), un objectiu primordial (reconstruir 
la vida de Teresa Corominas i Badia de la manera més fidedigna possible), un de 
complementari (confecció d’un reportatge sobre la recerca històrica) i amb dos mètodes de 
recerca bàsics (la recerca en arxius històrics i la recuperació de la memòria històrica relativa al 
tema). Només restava l’anhel de saber i les ganes de caminar pels mateixos camins i carrers 
que els meus avantpassats. 
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Breu presentació del contingut 
 
Aquest treball parla de la vida de Teresa Corominas Badia, una dona pobra i pagesa que va 
viure a cavall dels segles XIX i XX. De jove, la seva família marxà de la seva població natal, 
Sant Llorenç de Morunys, i passà la majoria de la seva vida a Sant Joan de Vilatorrada. Es 
casà tres vegades i enviudà també tres cops abans dels 50 anys. Morí a Sant Joan de 
Vilatorrada, atropellada per un carro. 
 
Pel que fa a l’estructuració del treball, s’ha dividit aquest en 7 capítols coincidents amb diferents 
etapes de la seva vida, com la infància, els matrimonis, la vida d’àvia… Dins dels capítols, s’ha 
fet servir una estructuració bastant simètrica que inclou els següents subapartats. 
 
En el subapartat de Context històric, se situa l’etapa de la vida estudiada en el capítol en el 
període històric coincident amb ella. S’acostuma a dividir en context històric a nivell d’Espanya, 
a nivell de Catalunya i a nivell local (que contextualitza històricament la localitat que habita en 
aquell període). Si és necessari, també s’hi inclouen antecedents històrics. 
 
El subapartat de Context geogràfic inclou totes les explicacions necessàries per poder situar 
els diferents indrets esmentats al llarg del capítol, així com una breu descripció geogràfica i 
urbanística de la localitat que habita en el període estudiat.  
 
Context familiar és el nom que es dóna al subapartat  que recull tota l’evolució del context 
familiar, és a dir, l’aparició o desaparició de nous parentescos (matrimonis, naixements, morts, 
etc...) o la convivència amb d’altres persones en un mateix habitatge. 
 
El subapartat que rep el nom de Llocs de residència inclou tota la informació, el màxim de 
precisa, sobre l’habitatge, casa o edifici que habità en l’etapa estudiada. 
 
A Vida diària s’hi pot trobar diversa informació sobre afers de la vida quotidiana com la feina, 
l’oci, els vestits, anècdotes i alguns apunts històrics que podria haver testimoniat. 
 
Finalment, el Quadre sinòptic ens sintetitza tota la informació d’un sol capítol visualment. 
 
Cal esmentar que en alguns capítols s’hi afegeixen alguns subapartats quan és necessari per 
les característiques especials del tema tractat, com les rutes d’emigració o els fets de la mort. 
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Quadre sinòptic a mode de RESUM DE LA VIDA DE TERESA COROMINAS BADIA  
Dades del context familiar i el lloc de residència 
 

ETAPA 
 

1867 – 1882 
(capítol 1) 

1882-1888 
(capítol 3) 

1888-1898 
(capítol 4) 

1898-1900 
(capítol 5) 

1901-1919 
(capítol 6) 

1919-1940 
(capítol 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
FAMILIAR 

 

Naixement Teresa 
Corominas Badia 
 
Naixement germans: 
Josep, Miquel, 
Dolores, Maria i 
Carme. 
 
Mort germà: Miquel. 
 
Possible convivència 
amb l’oncle 

Naixement germans: 
Mercè i Valentí. 
 
Mort germana: Maria. 
 

Matrimoni amb 
Valentín Martínez 
Pérez 
 
Naixement fill: 
Amadeu. 
 
Mort marit: Valentín. 
 
Naixement fill: 
Valentí. 
 
Mort mare: Antònia 
Badia Tarrés. 
 
Mort fill: Valentí 
 

Matrimoni amb Joan 
Vila Oliva. 
 
Naixement fills 
bessons: Carme i 
Antoni. 
 
Mort fill: Antoni. 
 
Mort filla: Carme. 
 
Mort marit: Joan. 

Matrimoni amb Josep 
Vilalta Grau. 
 
Convivència amb els 
fills d’aquest: Ramon, 
Conxita, Mercè, 
Maria i Frederico. 
 
Mort marit: Josep. 
 
Matrimoni del fill, 
Amadeu, amb Amèlia 
Brunet Baraldés. 
 
Mort pare: Esteve 
Corominas Torruella. 
 

Naixement néta: 
Teresa Martínez 
Brunet. 
 
Naixement nét: 
Josep Maria. 
 
Mort nét: Josep 
Maria. 
 
Naixement nét: 
Marcel·lí. 
 
Convivència amb 
consogre: Francisco 
Brunet Casajoana. 
 
Mort Teresa 
Corominas Badia. 

 
 
 
 
 

LLOCS DE 
RESIDÈNCIA 

 
Sant Llorenç de 
Morunys: 
 
1867- 1869/1872: 
parròquia de Santa 
Creu dels Ollers. 
 
1869/1872-1877: 
parròquia de Santa 
Maria del Grau 
 
1877/1882: 
emigració 

 
Sant Joan de 
Vilatorrada: 
 
Casa de l’Era. 

 
Manresa: 
 
Cal Bonbehí. 
 
 
 
Sant Joan de 
Vilatorrada:  
 
casa de l’Era. 

 
Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
 

 
Sant Joan de 
Vilatorrada:  
 
 
carrer del Riu 
número 1 (actual 3). 

 
Sant Joan de 
Vilatorrada:  
 
 
carrer del Riu 
número 3. 



1. La infància 1

 
1.1. Context històric (1867 –1882) 
 
1.1.1. Context històric a nivell espanyol 
 
El clima polític espanyol de 1867 estava marcat per la crisi del règim liberal moderat, dirigit per 
Narváez, sota la monarquia d’Isabel II de Borbó. Des de 1856, amb el pronunciament del 
general O’Donnell i la fi del Bienni Progressista, el govern espanyol havia entrat en una etapa 
d’alternança entre els moderats de Narváez i la Unió Liberal, de caire centrista. Per tant, amb la 
reinstauració de la Constitució moderada de 1845, la política espanyola retornava a un règim 
de caràcter moderat i, en conseqüència, allunyava progressistes i demòcrates del joc polític. 
Fins a 1866, el rumb de la política es caracteritzà per una contínua evolució en reformes 
polítiques, administratives i econòmiques durant el Govern unionista, que involucionaven durant 
la presidència de Narváez. Per altra banda, les accions de política exterior activades per aquest 
últim contribuïen a augmentar la impopularitat del sistema de govern en general. Degut a la 
política conservadora i autoritària que regia al país, els progressistes (instigats i comandats pel 
general Prim) protagonitzaren dos pronunciaments, que fracassaren. Al juliol de 1866, el mateix 
Prim presidí una reunió de progressistes i demòcrates a la ciutat d’Ostende (Bèlgica), que 
desembocà en el pacte que porta el nom de la ciutat. En aquest s’estipulava la voluntat 
compartida de posar fi a la monarquia borbònica i d’elegir una assemblea constituent per 
sufragi universal. Més tard, a la mort d’O’Donnell (novembre de 1867), els Unionistes s’afegiren 
al pacte degut a la marginació que sofrien al poder. 
 
Quedaven aïllats, d’aquesta manera, els moderats i la monarquia en un Govern que tenia el 
nucli de poder en la Reina i l’exèrcit i on el partit governant estava pervertit i era feble. El 
conjunt de factors polítics, sumats a la crisi econòmica i a la convicció dels participants del 
Pacte, precipitaren la revolució amb el pronunciament de Topete (18 de setembre del 1868). La 
victòria dels revolucionaris a Alcolea provocà l’exili d’Isabel II, la fi de la monarquia borbònica i 
la del règim moderat. A partir d’aquest moment s’inicià l’anomenat Sexenni Democràtic, que es 
caracteritzà pel caire rupturista i la implantació de nous drets i llibertats. Durant aquest període 
se succeïren diferents formes de govern. En primer lloc, un govern provisional que edità la 
Constitució que conduiria a la monarquia democràtica d’Amadeu I de Savoia (1871-1873). 
Després de l’abdicació d’aquest per diversos factors (IIIa Guerra Carlina, impopularitat del 
monarca, federalisme en expansió), es proclamà la Primera República Espanyola (11 de febrer 
de 1873) que provocà una gran inestabilitat política que afavoria la proliferació de moviments 
carlins i cantonalistes als corresponents reductes del país. Amb la posterior restauració 
borbònica (1876) s’iniciaria un període en què es pacificaria el territori, en que el règim polític 
brillaria per la influència caciquista en les diferents eleccions celebrades i en el qual es limitaria 
el poder militar enfront del civil. 
 
Pel que fa al context econòmic, Espanya vivia encara subdesenvolupada degut a la 
industrialització frustrada i el predomini de l’agricultura. Les crisis agrícoles provocaven 
èpoques de fam, fatals per a la demografia del país, com la de 1867 i 1877. Gradualment 
s’inicià un moviment de població cap a les ciutats, especialment en les regions industrialitzades 
com Catalunya o el País Basc. La pèrdua d’importància de la noblesa, la consolidació de la 
burgesia com a classe governant, la classe obrera emergent (amb l’establiment de sindicats i 
associacions obreres) i el pes demogràfic de la pagesia, de la qual els jornalers vivien 
immersos en la pobresa degut a l’atur crònic, marquen els trets principals de la societat 
espanyola del període. Val la pena remarcar, també, la gran importància que tenia l’Església en 
la cultura de la societat rural. 
 
 
 
 
                                                 
1 En el cas de la persona estudiada, considerarem la infància com una etapa que s’inicia amb el 
naixement i que acaba als 15  anys, edat que coincideix amb l’establiment  de la família a una altra 
localitat (1867-1882). 
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1.1.2. Context històric a nivell de Catalunya 
 
La industrialització marcava, des de feia temps, a Catalunya una tendència política, econòmica 
i social diferenciada de la resta d’Espanya. El procés en qüestió, molt més desenvolupat a 
Catalunya, provocà que a les ciutats hi hagués, ja de temps ençà, noves classes socials amb 
representació gairebé única en el territori espanyol: la burgesia industrial i la classe obrera. Els 
interessos econòmics de la primera marcaren les seves reivindicacions en el camp de la 
política (proteccionisme, conservació del mercat cubà), donant en general suport als sectors 
moderats. De la classe obrera val la pena remarcar que fou en aquesta època que rebrotà 
l’activitat sindical, tot i que fou cessada arrel del cop d’estat del general Pavía. El federalisme 
fou també un moviment d’àmplia importància a les zones urbanes, amb base social a la petita 
burgesia i les classes popular urbanes. Foren els federalistes els que, en temps del Sexenni 
Democràtic intentaren la constitució d’un estat català federal, encapçalat per Valentí Almirall, 
pare del catalanisme. Aquest moviment sorgí també en aquests temps, degut als interessos 
que tenien les diverses classes urbanes amb què Catalunya pogués operar amb polítiques 
econòmiques diferents a les espanyoles. 
 
Pel que fa al camp, Catalunya visqué en aquest període una reviscolada del moviment carlí 
degut a la inestabilitat política del Sexenni. A la primavera de 1872, esclatà la tercera guerra 
carlina a tota Espanya amb els tradicionals escenaris del País Basc, Navarra i Catalunya més 
algunes zones d’Aragó i el País Valencià i amb una base social més àmplia que en el darrer 
conflicte. La situació era força favorable als interessos carlins i, als Pirineus, aconseguiren 
estendre el seu domini des de la Seu fins a Olot i des de la frontera francesa (excepte 
Puigcerdà) fins a Vic i Prats de Lluçanès. 
 
Pel que fa a l’economia, cal destacar que aquesta és l’època en què la colònia predomina com 
a sistema fabril i s’abandona l’ús del vapor, localitzat a les zones portuàries. Així és com 
s’estableixen noves fàbriques als cursos mitjans dels rius Llobregat, Cardener, Ter... que 
atraurien un gran nombre de població provinent del camp. 
 
1.1.3. Context històric a nivell local 
 
Per desenvolupar aquest apartat amb exactitud, cal remuntar en la història per esmentar alguns 
antecedents destacables. 
 
Ja des de la baixa edat medieval, el monestir i la indústria del piteu 2(nota 2) havien estat els 
principals motors de la Vila Franca de Sant Llorenç de Morunys, a tots nivells. Després del 
declivi polític i econòmic de la primera meitat del segle XVIII, la vila experimentà un creixement 
extraordinari. Això fou degut, en gran part, a l’expansió demogràfica relacionada amb la millora 
de les tècniques de conreu. També es conegué, en aquesta època, l’auge de tallers i 
manufactures i, per tant, la indústria del piteu conegué un període esplendorós. També 
s’establiren a la vila professionals de diversos punts de Catalunya (Solsona, Gironella, 
Cardona, Girona) i això, entre d’altres, obligà a crear barris extramurs i a ampliar les zones de 
conreu amb la tècnica de la boïga3.  
 
Fou també en aquesta època que Sant Llorenç es veié involucrat directament en diversos 
conflictes bèl·lics. Ja el 1793 tots els estaments de la vila recolzaren activament la guerra de la 
Convenció contra la França revolucionària, que esclatà arrel de l’execució de la família reial 
francesa. Aquesta finí amb la pau de Basilea, l’any 1795. Tretze anys més tard, però, esclatava 
la Guerra del Francès i es fortificava la propera serra de Busa com a presó i base militar. Al 
1810, la zona fou saquejada pel mariscal francès Macdonald. Degut al caràcter extremadament 
reialista i apostòlic dels habitants d’aquesta zona, onze anys després esclatà l’anomenada 
guerra dels Milicians (1821-1823), que no acatava la reinstauració de la Constitució de Cadis, 
l’any 1820. L’ajuntament de la vila, exhortat per l’Església, trencà la pedra de la Constitució 
(1822), fet que desembocà en l’incendi absolut de la vila a mans del general Rotten, el dia 20 
                                                 
2 Piteu: drap de llana, blanc o negre, fabricat a Sant Llorenç de Morunys. La fabricació d’aquest drap fou 
introduïda per habitants de la regió de Poitiou, al sud de França, d’on li ve el nom. Per aquesta raó la vila 
de Sant Llorenç també s’anomena Piteus o Sant Llorenç dels Piteus. 
3 Boïga: tècnica de cultiu que consisteix en cremar la brossa d’un terreny per més tard conrear-hi. 
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de gener de 1823 (diada de sant Sebastià). Sols es varen salvar 15 cases i el complex 
monàstic. 
 
Aquest incendi suposà per a la vila de sant Llorenç de Morunys un gran perjudici. La crema de 
quasi la totalitat de les cases i tallers, provocà també la destrucció de la maquinària 
consuetudinària de l’elaboració del piteu, de manera que es perdé el principal motor econòmic 
de la localitat. Tot i els intents d’arrancar noves indústries tèxtils, ja encarades al tractament del 
cotó, les traves per aconseguir un negoci rendible (transport, aïllament, manca de maquinària, 
etc...) van enfonsar la indústria del piteu i l’economia de la vila. 
 
En els anys següents, el moviment carlí trobà en les comarques de muntanya un important 
reducte. La Vall de Lord no fou menys i durant la Primera Guerra Carlina (1833-1840) s’establí 
un quarter lliberal a la vila de Sant Llorenç per contrarestar les forces carlines, amb base al 
santuari de Lord. Aquest fou assetjat pels primers i finalment destruït el gener de 1836. Durant 
la Segona Guerra Carlina o Guerra dels Matiners (1846-1849), la localitat també tingué una 
importància cabdal. 
 
A partir de 1850, la vila es trobà immersa en un declivi econòmic i demogràfic que 
coincideix de ple amb el context històric a retratar. La caiguda de la indústria del piteu de 
llana, ja esmentada amb anterioritat, es veié agreujada a partir de 1840 amb la forta 
industrialització del país i l’enorme creixement del sector cotoner. Els productes provinents 
d’aquesta substituïen funcionalment el teixit local, amb un cost molt més baix i, sovint, un millor 
acabat. La decadència dels sistemes de producció domèstica i artesanal provocaren, doncs, un 
corrent emigratori dels treballadors del ram cap a les terres baixes, especialment cap a les 
indústries de la llana del Vallès Occidental. La demografia de la localitat baixà, a partir de 1850 
i fins a 1920, en un flux continu, passant de 1700 habitants el 1845 a 850 (la meitat) 40 anys 
més tard, el 1887. 
 
De totes maneres, els vilatans provaren d’implantar nous oficis (llenyataires, llangonissaires, 
fusters, traginers...), però cap d’ells aconseguí redreçar del tot la situació general.  Cal tenir 
present l’aïllament de la vall, degut a les comunicacions deficients, que dificultava el reeiximent 
de qualsevol empresa. 
 
Políticament, ens trobem en una època revoltada degut a l’establiment de la democràcia i la 
tercera guerra carlina, però que, tanmateix, no ho va ser tant com d’anteriors. Fou llavors que 
se celebraren les primeres eleccions amb sufragi universal masculí4. Cal recordar que el 
pensament reialista i apostòlic estava fortament arrelat als habitants de la zona, especialment 
en les classes baixes, que, per d’altra banda, no veia amb bons ulls els liberals, degut a les 
polítiques perjudicials per l’economia pagesa.  
 
En aquest context, i aprofitant el desgavell polític del país, esclatà la Tercera Guerra Carlina 
(1872-1876), en que Sant Llorenç hi tingué una participació menys activa que en les altres 
dues. Fou així, tal i com explica l’historiador local Manel Segret i Riu, com la vila “rebé sempre 
les conseqüències [del conflicte]: requises, confiscacions, allotjaments i altres seqüeles pròpies 
de tota guerra i si bé hi hagué filies i fòbies, el cansament de tantes penúries havia de fer 
pensar més en la butxaca que en els ideals.”5

 
Pel que fa al context cultural, aquest fou, també, un període marcat profundament per 
l’Església. La ja esmentada tradició apostòlica i reialista dels pobles de muntanya, que es 
basava en el lema de “Viva la Religión! Viva el Rey!” (durant la ja esmentada guerra dels 
Milicians), i sumar-hi el fet que, a la vila, la Confraria dels Colls tenia una gran importància ja 
des de l’edat mitjana. La majoria de festivitats eren regides per la tradició catòlica i la poca 
tasca educativa també era a mans del clergat.  
 
                                                 
4 A tall de curiositat, fou a Guixers, municipi veí de Sant Llorenç,  on nasqué el mot tupinada referit a la 
falsació de vots o frau electoral. En unes eleccions de 1846, en aquest terme, els vots es dipositaren en un 
tupí, una cassola. L’ajuntament de Guixers es feu cèlebre al Parlament per aquest fet, passant el mot de 
tupinada o “pucherazo” a designar unes eleccions fraudulentes. 
5 Breu resum històric de la vila del sXVI al sXX, Manuel Segret i Riu. 
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En definitiva, la segona meitat i especialment el darrer terç del segle XIX foren dels períodes 
amb més misèria de la història de la localitat. 
 
1.2. Context geogràfic 
 
La Vall de Lord està situada al centre de Catalunya, al nord del Solsonès, enclavada entre les 
serres prepirinenques del Port del Comte, Busa, el Verd i Pratformiu. Aquest caràcter aïllat ha 
fet que al llarg de la història tingués més contacte amb zones del Berguedà i l’Alt Urgell que no 
amb la veïna plana solsonina. Se la considera sovint, per la mateixa raó, una subcomarca 
pròpia amb el nom ja esmentat o el d’Alt Cardener. Tres municipis comprenen el seu territori: 
Sant Llorenç de Morunys, La Coma i La Pedra i Guixers. Cal remarcar que té unes 
característiques paisatgístiques i climàtiques lleugerament diferents a les zones muntanyoses 
veïnes i amb hiverns, en general, més secs i assolellats. 
 
Sant Llorenç dels Morunys, o dels Piteus, és i ha estat sempre el principal nucli de població de 
la vall, tot i ser el municipi menys extens. La població, en el context històric estudiat, es 
concentrava bàsicament en el recinte emmurallat de la vila així com en petits barris extramurs i 
alguns masos. Està encofrat a la part central de la vall, allunyat uns tres quilòmetres a l’oest del 
Cardener i a 925 metres d’alçada.  
 

 
 

Imatge 1.1. Situació de Sant Llorenç de Morunys dins de Catalunya. 
 
 
L’ermita de Santa Creu dels Ollers era una  parròquia annexa a la de Sant Llorenç i és situada 
al nord-oest de la vila en direcció la Coma i la Pedra. Agrupava molts masos de la zona. 
 
Guixers és i era un municipi sense nucli definit, essent simplement una agrupació de parròquies 
conformades per cases disseminades, que ocupa la major part de territori de la Vall de Lord. La 

 7



major part del seu territori està situat a l’est de Sant Llorenç, seguint l’Aigua de Valls, afluent del 
Cardener. Les parròquies que conformen el municipi són Montcalp, Sisquer, Guixers/Valls, la 
Corriu, Castelltort i Vilamantells/Santa Maria del Grau.. D’especial rellevància pel tema estudiat 
són les dues darreres, per això s’hi farà especial esment a continuació. 
 
Castelltort és una parròquia sense nucli definit situada a l’est de Sant Llorenç i ocupa el darrer 
tram de l’Aigua de Valls abans d’abocar les aigües al Cardener. Santa Maria del 
Grau/Vilamantells és una parròquia annexa a la de Sant Llorenç de Morunys, però amb 
municipalitat a Guixers. És situada a l’oest de la vila piteva, molt propera a ella, i formada per 
diversos masos a més del barri de Vilamantells.  
 

 
 

Imatge 1.2. Context geogràfic. La Vall de Lord amb les diverses parròquies i municipis descrits. En color 
verd uniforme i brillant, s’aprecia l’extensió que ocupa actualment el pantà de la Llosa del Cavall. 

 
La Coma i la Pedra és un municipi format per aquestes dues parròquies amb nucli d’habitatges, 
al nord del municipi de Sant Llorenç i limitant al nord amb el de Saldes i a l’est amb el de Gòsol. 
Reuneix també diverses cases repartides per tot el seu territori. Possiblement el llogaret de 
Moripol tingués aleshores alguna mena de relació amb el municipi o les parròquies de la Coma 
i la Pedra. 
 
Cal fer esment, també pel tema d’estudi, de diferents parròquies i municipis propers. Les Cases 
de Posada, amb municipalitat a Navès, són una parròquia situada al sud de Sant Llorenç, 
Cardener avall, just sota la Mola de Lord. Reuneixen un conjunt de masos propers a l’ermita de 
Santa Eulàlia de les Cases. La Selva és un municipi limítrof amb el de Navès, a l’altra cantó de 
la serra de Busa i fora de la Vall de Lord, en direcció sud-est. Els Torrents és una parròquia 
amb municipalitat a Lladurs, situada fora de la vall en direcció sud i molt propera a la de les 
Cases de Posada.  
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1.3. Context familiar i antecedents 
 
1.3.1.El naixement 
 
Teresa Corominas Badia va néixer el dia 22 de gener de l’any 1867 a les 2 de la matinada. 
Certament, no es pot assegurar a quina casa va néixer. Antigament, el més usual era que les 
criatures nasquessin a casa l’àvia materna, però en aquest cas el més probable és que ho fes a 
la mateixa casa dels seus pares. Aquesta hipòtesi la sostenim per les raons que desenvolupem 
tot seguit. Segons la partida de bateig, TCB6 va rebre les aigües baptismals el mateix dia de 
naixement. Tenint en compte que fou enmig de l’hivern, i que va néixer a les dues del matí, és 
molt poc probable que els pares volguessin arriscar-se a portar la criatura a través dels freds 
camins tot acabada de néixer, ja que els avis materns no vivien al poble (com veurem més 
endavant). La probabilitat que nasqués a casa dels avis paterns es descarta, ja que aquests 
eren difunts. Per tant, podem donar per fet que TCB va néixer a la casa que habitaven els seus 
pares a la parròquia de Santa Creu dels Ollers. Cal contemplar la possibilitat, també, que 
nasqués amb l’ajut de l’àvia materna o que, fins i tot, nasqués a casa d’algun familiar, amic o 
llevadora. Això ja no s’ha pogut comprovar. 
 
TCB va ser batejada públicament a l’església de Sant Llorenç de Morunys el mateix dia del seu 
naixement. El clergue que la ruixà amb les aigües baptismals va ser Don Ramon Orriols, 
coadjutor de mossèn Llorenç Comellas, rector de la parròquia piteva. Els seus padrins foren 
Teresa Tarrés Vila (l’àvia), i Miquel Corominas Torruella (oncle, germà del pare; casat amb 
Maria Alsina). Se li posaren els noms de Teresa (probablement per l’àvia i padrina), Maria 
(probablement per ser el nom de la dona del padrí) i Agnès. 
 

 
 

Imatge 1.3. Partida de baptisme de Teresa Corominas Badia. Arxiu Parroquial de Sant 
Llorenç de Morunys. 

                                                 
6 D’ara en endavant es farà servir en múltiples ocasions l’abreviatura TCB per designar a la persona 
estudiada en el treball, Teresa Corominas Badia. 
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1.3.2. Antecedents: pares, avis i ascendència
 
Teresa Corominas Badia era la primera filla d’un matrimoni d’origen pobre i pagès format per 
Esteve Corominas Torruella i Antònia Badia Tarrés.  
 
El pare, Esteve Corominas Torruella, nascut aproximadament el 1828, era natural de 
Castelltort. El seu pare, Joan Corominas Torruella (1800- 1865) era natural de les Cases de 
Posada i estava casat amb Anna Maria Torruella (1809 aprox. – 1864), natural dels Torrents. 
Probablement, aquests dos fossin, a més de conjugues, parents d’alguna mena. Aquesta 
hipòtesi es fonamenta en el fet que eren naturals de parròquies diferents, però limítrofes,  i que, 
segurament degut a la relació de parentiu i la relativa proximitat, els devien “haver casat”, és a 
dir: els seus pares podrien haver convingut el matrimoni, cosa molt normal en aquella època. Ja 
casats, devien establir-se a la parròquia de Castelltort, on van néixer els dos fills coneguts 
(Esteve i Miquel), i posteriorment s’establiren a la parròquia de Santa Maria del Grau, annexa 
de la de Sant Llorenç de Morunys però municipi de Guixers. Com a nota de l’ascendència per 
part paterna, val a dir que provenien de la parròquia de la Selva. 
 
La mare, Antònia Badia Tarrés (14-3-1843) era natural de les Cases de Posada. Els seus 
pares, Josep Badia Tarrés i Teresa Tarrés Vila (ambdós aproximadament 1810-1820) eren 
naturals de la Coma, i probablement també fossin parents, els quals es casessin per matrimoni 
convingut (com en el cas anterior). Ambdós, per les dades que es tenen, tenen l’ascendència 
directa al municipi de la Coma i la Pedra. Un cop casats es devien establir com a serradors a la 
Molina Serradora de les Cases Baixes de Posada7, a la vora del Cardener. Es coneix 
l’existència d’almenys dos fills (Antònia i Isidre). El matrimoni, aproximadament a les dates del 
casori de la seva filla Antònia, eren veïns del llogaret de Moripol, del qual es té dificultat per 
esclarir si aleshores pertanyia a la Coma (i per tant, podria ser que ja fos el mateix origen del 
marit), a Gòsol (municipi del Berguedà) o a l’Aspà (municipi de Saldes, Berguedà)8. 
 
Esteve Corominas Torruella i Antònia Badia Tarrés contragueren matrimoni el 10 d’abril de 
1866 a l’Església de Sant Llorenç de Morunys. A aquestes dates, els pares d’Esteve ja eren 
difunts mentre que els d’Antònia residien al ja esmentat llogaret de Moripol. Val a dir que en 
l’acte de consentiment patern pel matrimoni d’Antònia, es citen els dos futurs cònjuges com a 
habitants del municipi de Guixers, cosa que fa pensar que aleshores la filla de Josep Badia no 
vivia amb els seus pares a Moripol. El més probable és que, en casar-se, Esteve i Antònia es 
traslladessin al barri de la parròquia de Santa Creu dels Ollers, annexa a la parròquia piteva9 
(però amb municipalitat a l’ajuntament de Guixers) com a pagesos arrendataris, ja que a la 
partida de naixement de la seva primera filla (gener de 1867) s’esmenta el veïnatge a aquesta 
parròquia i la feina de pagès del pare. 
 
En definitiva, referint-nos als antecessors de la persona estudiada (TCB), es pot establir que 
eren pagesos interelacionats amb un possible grau d’endogàmia important. Val a dir que 
probablement els ascendents directes per via paterna no eren propietaris de les vivendes que 
habitaren, degut a la diferent localització geogràfica de les generacions  i a la condició mísera 
del pare de TCB. 
 
1.3.3. Evolució del context familiar
 
Al naixement de TCB, el nucli familiar estava probablement format exclusivament pel matrimoni 
i la nounada. Els avis materns (Josep i Teresa) eren, com ja hem dit, veïns del llogaret de 
Moripol i possiblement el fill petit Isidre visqués amb ells. Els avis paterns eren difunts de feia 
poc (Anna Maria, àvia: 22 de febrer de 1864; Joan, avi: 15 d’octubre de 1865) i havien estat 
veïns d’una altra parròquia propera, la de Santa Maria del Grau o Sant Serni de Vilamantells. 
                                                 
7 Una molina serradora, o molí serrador, és un tipus d’edifici dedicat a tallar troncs en forma de taules o 
llistons mitjançant l’energia hidràulica, aprofitada a través d’una roda de molí. Aquesta transmet el 
moviment a una serra de vaivé que parteix els troncs. 
8 La confusió al voltant d’aquesta informació és degut a la poca fiabilitat de les fonts consultades. Voler 
confirmar amb documentació de l’època aquesta informació requeriria consultar els cadastres locals, cosa 
que desviaria l’objectiu principal de la recerca. 
9 Gentilici de Sant Llorenç de Morunys (vid nota 2). 
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En aquesta es creu que hi habitava el germà d’Esteve, Miquel Corominas Torruella, 
possiblement a la mateixa casa on havien viscut els seus pares. Més endavant es veurà com 
influeix aquesta situació en la hipòtesi sobre els llocs de residència. 
 
Al 1869 naixia el segon fill del matrimoni. El nen, nascut el 6 de setembre, rebé el nom de 
Josep Esteve i Ramon. Creixia, doncs, el nucli familiar. 
 
Fou entre el naixement d’aquest segon fill i el del tercer que la família es traslladà a la 
parròquia propera de Santa Maria del Grau. Probablement la família anés a viure a la mateixa 
casa on havien viscut els avis paterns i on es creu que vivia l’oncle. Aquest havia estat casat un 
cop (amb Isabel Badia) i, en l’enviudar, s’havia casat novament amb una tal Maria Alsina. 
D’aquest matrimoni naixeria un fill, Esteve Corominas Alsina, que moriria amb dos anys i quatre 
mesos. No s’han pogut concretar les dates d’aquests esdeveniments, però sí ocorregueren 
mentre TCB ja vivia. 
 
D’aquesta manera, a la veïna parròquia de Santa Maria del Grau, naixia el tercer fill del 
matrimoni, el 14 de maig de 1872. Se l’anomenà Miquel Isidre i Salvador. Un any i dos mesos 
després, el 28 de juliol de 1873, l’infant moria (recordem que estem en una època amb una alta 
taxa de mortalitat infantil). 
 
El 26 d’agost de 1874 naixia la quarta criatura, aquest cop una altra nena. Se li posaren els 
noms de Dolores10 Rosa i Antònia.  
 
Aproximadament a finals de 1875 o principis del 1876 naixia una altra filla, aquesta anomenada 
Maria. Finalment, el 20 d’abril de 1877 naixia Maria del Carme, la darrera filla que tindria el 
matrimoni a Sant Llorenç. 
 
1.4. Llocs de residència
 
D’entrada, no es disposa d’informació precisa sobre els llocs concrets de residència de Teresa 
Corominas Badia durant aquest període. Únicament es coneix la parròquia que habità per les 
partides de naixement dels seus germans i d’ella mateixa. 
 
De 1867 a 1869, es té la certesa que la família de TCB habitava a la parròquia de Santa Creu 
dels Ollers. Aquesta parròquia era adjacent a la de Sant Llorenç i està situada al nord-oest de 
la vila, camí de la Coma i la Pedra. Està conformada per una sèrie de masos, amb un petit nucli 
al voltant de l’ermita. No s’ha pogut saber amb precisió quina era l’habitatge de la família de 
TCB. 
 
Com ja hem dit en el capítol anterior, entre el setembre de 1869 i el maig de 1872, la família es 
traslladà a la veïna parròquia de Santa Maria del Grau o Sant Serni de Vilamantells (al sud de 
Santa Creu i a l’oest de la vila) sense nucli de població definit. Es planteja la hipòtesi que la 
família CB es mudà a la casa que havien habitat els avis paterns i que probablement el germà 
d’Esteve Corominas Torruella, Miquel, estigués habitant aleshores. Es pensa que fou en 
l’interval entre la defunció de la primera esposa de Miquel i el nou enllaç que la família 
Corominas Badia es traslladà a viure a la casa del primer. La misèria i  les adverses condicions 
de vida, econòmiques i domèstiques podrien haver propiciat el fet de viure conjuntament. 
Tanmateix, cal considerar per igualment vàlida i probable la suposició que la família Corominas 
Badia habités una altra vivenda de la mateixa parròquia.  
 
Respecte l’arquitectura de la casa, tot seguit es donen breus apunts sobre les construccions 
típiques de la zona. Les masies acostumaven a ser de pedra i de dos pisos, el de baix pel 
bestiar i les eines i el primer per a la família. Les cases pobres de la vila i les construccions de 
l’època acostumaven a ser estretes i d’un parell de pisos més els baixos. Aquests estaven fets 
de pedra del país, irregular, i la resta de pisos eren fets de tàpia, terra amassada i encofrada 
amb fusta, que quan s’assecava es retirava. Els embigats eren de cor de pi. La distribució era 
la següent: baixos pel bestiar, primer pis per a la cuina-menjador i el rebost i el segon pis pels  
                                                 
10 Se li manté el nom castellà tal i com ho fa la principal font oral consultada, Teresa Martínez Brunet. 
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Imatge 1.4. Evolució del context familiar



dormitoris. Sovint hi havia un tercer pis o perxe, que servia de magatzem o per a aviram i 
conills. La teulada era de teula del país. 
 

         
Imatge 1.5 i 1.6. Esglésies parroquials de Santa Creu dels Ollers (esquerra) i de Sant Serni de 

Vilamantells, altrament anomenada Santa Maria del Grau. 
 
1.5.Vida diària
 
1.5.1 Modus vivendi i feina 
 
 Misèria. Aquest mot resumeix el tipus de vida que portava la família Corominas Badia, 
com també la major part de la població de Sant Llorenç, durant aquest període. I aquest és el 
mot que més repetia Teresa Corominas Badia11 quan parlava de la vida que dugué al seu 
poble natal. A continuació es cita un paràgraf de Manel Segret i Riu, historiador de la vila, que 
il·lustra perfectament aquest aspecte: 
  
“Després de l’emigració massiva [de 1845 a 1877 especialment] i fins a primeries del segle 
actual [segle XX], sembla que fou l’època més indigent i fins i tot miserable per a moltes 
famílies, [...]: famílies que havien estat benestants, dintre del que cap, les veiem acudir a les 
Conferències de Sant Vicenç de Paül a la recerca d’un val per anar a recollir un pa o una ració 
de carn [...], altres que es veien obligats a posar el pa de la fornada al balcó a fi que assecant-
se al sol i serena no resultés tan apetitós i mengívol i d’altres que en podríem contar encara 
més descoratjadores. El meu sogre, Ramon Sala, explicava que ell havia vist al Vall del Solà, a 
l’hora del sol, com la gent s’espollava una a l’altra”. 
 
De les fonts documentals disponibles es desprèn que la família Corominas Badia era 
d’ascendència i ocupació pagesa, o labradores. No se sap exactament si disposaven d’alguna 
parcel·la llogada, si eren masovers o si eren jornalers, tot i que la primera opció seria la més 
probable per les característiques agrícoles de la vila i la vall. En tot cas, l’economia regida per 
la família devia estar encarada bàsicament a la subsistència. Se sap per fonts orals que Teresa 
Corominas Badia “guardava vaques per un plat de sopa”. És a dir que sovint s’encarregava, 
possiblement tant ella com els altres petits, de petites feines del camp per obtenir a canvi un 
plat a taula. Això reflecteix també la fam que es devia passar en aquella època, com en moltes 
altres de la història. 
 
Centrant-se en la persona de TCB, possiblement, en ser la germana gran, s’encarregués també 
d’ajudar la mare en les tasques domèstiques, a cuidar les filles més petites (Dolores, Carme), 
l’hort i el corral que poguessin tenir. TCB no va anar mai a escola. Tant ella com la resta de 
membres de la seva família (excepte els germans que naixerien a Sant Joan de Vilatorrada) 
eren analfabets: no sabien ni llegir ni escriure. 
 
                                                 
11 Segons es desprèn de les converses amb Teresa Martínez Brunet, la seva néta i principal font oral. 
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Pel que fa a altres aspectes de la vida diària, TCB recordava amb cert horror aquelles 
“muntanyes amb unes carreteres i uns giravolts” on “perdíem els esclops entre la neu”12. Es pot 
establir, doncs, pels seus records i per d’altres fonts, que la seva va ser una infància dura i 
difícil. El clima, l’aïllament geogràfic, la misèria, la dura subsistència... són factors claus per fer 
aquesta afirmació. 
 
1.5.2. Vestits 
 
Val la pena fer una petita ressenya sobre el vestit, per tenir una petita idea de com s’abillaven 
en aquella època pel que fa al vestit de cada dia. 
 
El vestit habitual de les dones consistia en uns enagos - espècie de falda, generalment blanca, 
que les dones duen davall les faldilles -, unes faldilles, un sac - peça de vestit a manera de 
brusa, ajustada al cos i fins més avall de la cintura – sobre el cos i encara a sobre un davantal i 
diverses peces d’abric: una manteleta de llana - capeta que cobreix des del coll fins a la cintura 
-, un tapaboques – bufanda o manta amb que s’embolica el cos i la cara. El cap el duien cobert 
amb un mocador, especialment les dones adultes. Als peus, espardenyes i per segons quines 
tasques i condicions meteorològiques, esclops. 
 
Pel que fa als homes, es vestien en general amb uns calçons, a tall de mitjons, uns pantalons 
fins sota els genolls, faixa, una camisa i armilla, a més de la roba d’abric. Al cap, gorra o 
barretina, i als peus espardenyes o esclops, igual que les dones. 
 
1.5.3. Cultura i oci 
 
Com ja s’ha dit al context històric, la vida cultural de la zona a l’època estava regida per 
l’Església. Les festivitats religioses eren els adveniments més importants al llarg de l’any i en 
els el poble es reunia en la seva totalitat. A continuació es nombraran diverses festivitats a les 
que la família estudiada podria haver assistit, fent especial incidència en algunes amb 
pràctiques tradicionals curioses i d’altres pròpies de la parròquia que habitaven. 
 
Amb total seguretat podem afirmar que la família Corominas Badia havia assistit a la Festa 
Major de Sant Llorenç de Morunys, celebrada cada any entre el 10 d’agost (diada de Sant 
Llorenç) i el 15 del mateix mes (Mare de Déu d’agost). Es podria pensar que també assistiren 
algun cop a la Festa Major de la Coma (16 d’agost) i la Pedra (10 de juliol). 
 
D’altres festes de rellevància important per la pagesia, i a les quals podrien haver assistit,  eren 
la de Sant Antoni Abat (17 de gener), festivitat dels traginers, en què s’organitzaven curses de 
rucs i muls i grans balls i saraus; i la festa del Roser (7 d’octubre). S’exclouen les festes 
d’importància religiosa generalitzada com Nadal, Corpus, Quaresma... i Sant Joan, la nit 
màgica per excel·lència, plena de supersticions enfocades especialment a les noies casadores, 
de les quals es creia que si es rebolcaven nues a l’herba tindrien bona sort. Tots Sants i la 
Castanyada, familiar i no popular, també eren tradicionals a la vila, però no tan pròpies 
d’èpoques de vaques magres. La matança del porc també era una celebració important per la 
família, que s’acostumava a fer a l’hivern. 
 
Una festa que cal destacar pel protagonisme que hi tenien els nens és la de la processó de les 
guillaumes, el dia de Sant Nicolau de Bari (6 de desembre). Les guillaumes consistien en una 
espelma lligada a l’extrem d’un pal i envoltades d’una paperina blanca o de color. La canalla les 
portava i les passejava pel carrer al seu aire quan era fosc, tot cantant: “Virolet Sant Pere/ 
virolet Sant Pau/ que en veniu de Roma/ i en porteu corona/ de Sant Nicolau/ Nicolau freixura/ 
no hi torneu mai més/ a vendre-us la dona/ per quatre diners”. 
 
Potser també, tant TCB com els seus germans, havien anat a esperar els Reis d’Orient davant 
la capella de la Pietat, des d’on s’albirava el camí ral de Berga, per on havien d’arribar. També 
potser havien anat a cantar “Romeus” a les cases el Dijous Llarder i havien seguit les 
caramelles (a Sant Llorenç, camilleres) per la vila i els masos propers. 
 
                                                 
12 vid nota 10. 
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Una data de gran importància era la festa major del barri de Vilamantells, el 8 de maig, 
coincidint amb la festivitat de Sant Miquel Arcàngel. És important ja que en aquest barri hi 
visqué la família estudiada. Durant la celebració, molt lligada als pastors, es feien oficis 
religiosos a l’ermita de Sant Serni, es repartien flors a les priores de la festa i es feia ball davant 
mateix de l’església. Al cim del Codó, situat sobre el barri i ja assolit Coll de Jou, es repartia pa 
beneït, pa que cada any pagava un propietari diferent de la parròquia. 
 
Pel que fa a jocs i entreteniments, la canalla jugava a diferents jocs senzills, dels quals es 
descriuen breument alguns exemples tot seguit. El bèlit consistia en fer saltar un pal curt (el 
bèlit) a cops d’un altre més llarg (la cana) per al final aconseguir una sèrie de punts. Jugar a fet 
i amagar (a cuc) consistia, simplement, en amagar-se i ser trobat. Les mares entretenien els 
nens amb petites cançons com el “Pim, pam, conillam/ de la terra de l’aram,/ conillera 
ballestera,/ quantes banyes hi ha al darrera?” en què el nen havia d’endevinar una forma que 
feia la mare a la seva esquena amb els dits de la mà; si no ho feia la cançoneta seguia. 
D’aquestes cançonetes ni havien diverses que no recollirem per semblants a la ja relatada. 
 
Els adults, per altra banda, s’entretenien de diferent manera. Les dones tenien el seu domini a 
casa i xerrotejaven amb les veïnes. Els homes, en canvi, es reunien als hostals on jugaven, 
parlaven i feien gatzara. El joc era un perill per a l’economia de moltes famílies a la muntanya i 
sovint n’hi havia que s’arruïnaven per culpa del vici. 
 
Es pot pensar, també, que devien ser prou habituals les visites a parents de la Coma, les 
Cases de Posada o fins i tot dels Torrents. Possiblement passessin alguns dies a casa dels 
cosins durant les festes majors dels pobles respectius, així com els cosins devien visitar-los a 
ells de la mateixa manera. 
 
1.5.4. Apunts històrics 
 
Es relaten tot seguit petits apunts històrics que Teresa Corominas Badia podia haver presenciat 
durant els seus anys. El primer seria, en braços de sa mare, la posada de la primera pedra del 
nou Santuari de Lord, el 19 i 20 d’agost de 1867, a la qual acudí gent de tota la comarca. El vell 
havia estat cremat durant la primera guerra carlina, el 1836. Tres anys després, el mateix 19 
d’agost, s’inaugurava el nou temple davant una multitud. La imatge de la Mare de Déu de Lord 
fou portada sota una forta pluja des de la vila de Sant Llorenç a la Mola de Lord. El segon apunt 
seria, també referent al santuari, la rebuda dels monjos de la Trapa, que es disposaven a fer-se 
càrrec del santuari. El 14 de novembre de 1881 eren rebuts per la població de Sant Llorenç i 
acompanyats en processó fins al santuari. 
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1.6. Quadre sinòptic 
 

 Context històric Context geogràfic Context familiar Llocs de residència Vida diària 
 
E 
S 
P 
A 
N 
Y 
A 

·Sexenni democràtic 
Inestabilitat política. 
·Subdesenvolupament 
econòmic. Indústria 
creixent i localitzada. 
Augment demogràfic. 
·Restauració 
borbònica. 
Pacificació. 
·Cultura dirigida per 
l’Església en la major 
part de la població. 

C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

 
 
·Fort creixement 
industrial a les ciutats 
i les colònies. 
 
·IIIa Guerra Carlina 
(1872-1876) 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Període  

 
de  1867 a 

 
1877/1882 

 
 
- 
 
 

La Infància 
 
 
 

 
 
L 
O 
C 
A 
L 
 

·Antecedents: caiguda 
de la indústria 
manufacturera. Difícils 
circumstàncies per 
revifar-la davant 
l’expansió industrial a 
la resta del país. 
·IIIa Guerra Carlina. 
Recolzament als 
reialistes. 
·Gran misèria 

·Vall de Lord, nord del 
Solsonès. Regió de muntanya 
aïllada. Formada pels 
següents municipis. 
 
-Sant Llorenç de Morunys o 
dels Piteus, el Solsonès, 
Catalunya. 
Vila de muntanya. Prop de la 
capçalera del riu Cardener. 
 
* Santa Creu dels Ollers 
 
-Santa Maria del Grau i 
Castelltort, del municipi de 
Guixers, veí i circumdant de 
Sant Llorenç de Morunys. 
 
-La Coma i La Pedra, 
municipi al nord de Sant 
Llorenç. 
 
· Altres indrets propers: 
 
-Les Cases de Posada, La 
Selva (municipi de Navès). 
Sud i sud-est de Sant Llorenç. 
 
-Els Torrents (de Lladurs). 
Sud de les Cases de Posada. 

· Naixement Teresa 
Corominas Badia: 
22 de gener de 1867. 
 
·Pares: Esteve 
Corominas Torruella 
(Castelltort, 
aprox.1839) i Antònia 
Badia Tarrés (Les 
Cases de Posada, 
1845). 
 
·Evolució context 
familiar: 
-Naixement Josep CB, 
1869. 
 
-Naixement Miquel CB, 
1872. Mort, 1873. 
 
-Trasllat de casa. 
Possible convivència 
amb els oncles. 
 
-Naixement Dolores 
CB, 1874. 
 
-Naixement Maria CB, 
aprox. 1875. 
 
-Naixement Carme 
CB, 1877. 
 
·(emigració) 

 
 
 
·1866-1869 aprox.: 
Parròquia de Santa 
Creu dels Ollers. 
 
 
 
·Trasllat entre 1869 i 
1872. 
 
 
 
·1872 aprox. –1877 
aprox.: Parròquia de 
Santa Maria del Grau. 
Possiblement casa del 
germà del pare, antiga 
casa de l’avi patern. 
 
 
 
·(emigració) 

 
·Gran misèria. 
 
 
·Economia de 
subsistència, feines 
agropecuàries. Feines 
domèstiques. 
 
 
·Cultura regida per 
l’Església. 
Celebracions lligades 
a la religió: festes dels 
sants, Nadal, Setmana 
Santa, festes majors 
locals i veïnes… 
 
 
·Jocs d’infants: el bèlit, 
cuc a amagar… 
 
 
·Visites al parentesc 
de la comarca. 
 
 
·Apunts històrics: 
inauguració del nou 
Santuari de Lord 
(1867). Rebuda de la 
comunitat monacal de 
la Trapa (1881). 



2. L’emigració 
 
2.1. Context històric (ressenya 1877-1882) 
 
El context històric del període 1877-1882 ja s’ha tractat més a fons en el capítol de La infància. 
Tot i així, tot seguit es tractaran breus ressenyes estretament lligades al tema principal d’aquest 
apartat: l’emigració. 
 
La situació econòmica a Catalunya estava marcada, en aquest període, per la forta rellevància 
de la indústria, especialment tèxtil, i el remarcable creixement urbà, derivat de la primera. Els 
nuclis fabrils eren un punt d’atracció destacable per la pagesia empobrida, cosa que provocà 
una important atracció demogràfica cap a la ciutat i les zones industrials: al litoral i als cursos 
mitjans i alts dels rius Llobregat, Cardener i Ter, especialment. Conseqüentment, s’inicià un 
despoblament de les zones rurals i de muntanya, degut també al seu aïllament. 
 
En aquest període es feu evident el gran desenvolupament de la xarxa de comunicació, iniciat 
ja unes dècades abans amb la construcció de ferrocarrils i noves carreteres. Això facilità 
l’expansió de la indústria i el moviment demogràfic, provocant l’arribada d’emigrants d’arreu de 
Catalunya com també de la resta d’Espanya, especialment aragonesos i valencians. 
 
En el context local de Sant Llorenç de Morunys, cal destacar la misèria que dominava la vila 
durant el període. La caiguda de la manufactura del drap piteu, durant els anys 20 i 30, havia 
provocat que nombrosos artesans emigressin cap a les noves indústries, especialment les del 
sector de la llana de Sabadell i Terrassa. L’emigració d’aquests arrossegà també la de pagesos 
i d’altres professionals cap als nuclis industrials, cosa que provocà una crisi demogràfica i 
econòmica a la vila. 
 
2.2. Causes 
 
No es poden establir les causes de l’emigració de la família Corominas Badia de Sant Llorenç 
de Morunys (Solsonès) a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) amb absoluta exactitud, però s’han 
pogut elaborar certes suposicions sobre els incentius que mogueren a la susdita família a 
emigrar. 
 
La primera causa, i la més ferma de totes, seria la vida mísera a la vila de Sant Llorenç. Ja hem 
vist al capítol anterior, en el subapartat de Vida diària, que la subsistència era molt difícil en 
aquell període. Si s’hi suma el fet que la població veia noves oportunitats en la creixent 
indústria, es pot entendre que la pobresa fos un factor decisiu per impulsar l’emigració de la 
família. 
 
Una altra causa, ja comentada en el context històric i desencadenant de la misèria, seria la 
caiguda de la indústria manufacturera del drap piteu, principal motor econòmic de la vila, quatre 
dècades abans. Això provoca la migració dels artesans cap a les noves indústries, que donà 
idees als pagesos de la zona del lloc on trobar una millor vida. 
 
La condició de la família també devia influir en la decisió. Són molts els factors en joc: de 
classe pobre i pagesos, de pare probablement no primogènit, no propietaris, sense un status 
econòmic ferm i amb un únic lligam fort amb la terra: la família. Per altra banda, el matrimoni 
tenia sota el seu càrrec cinc fills, tres d’ells menors de deu anys. Això són moltes boques a 
alimentar i poques mans per treballar. 
 
I per últim, un factor prou important devia ser el clima. Tot i l’ambient més sec i assolellat de la 
Vall de Lord respecte d’altres zones de muntanya, els hiverns eren igualment crus i freds, amb 
nevades abundants. Se sap que Teresa Corominas Badia recordava amb esparverament les 
feines a l’exterior “perdent els esclops entre la neu”. 
 
Probablement sigui el conjunt d’aquests factors, el que impulsà a la família Corominas Badia a 
cercar una millor vida. El què no s’ha pogut esclarir és què els mogué a establir-se a Sant Joan 
de Vilatorrada, en concret. 
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2.3. Data d’emigració 
 
És difícil determinar amb precisió la data en què la família Corominas Badia va emigrar en 
direcció Sant Joan de Vilatorrada. El naixement de Maria del Carme Corominas Badia, l’abril de 
1877, és la darrera dada que es té de la presència de la família a la vila de Sant Llorenç. Caldrà 
que passin cinc anys per trobar algun document a Sant Joan. Aquest document serà el 
naixement de Mercè Corominas Badia, filla del matrimoni, l’1 de desembre del 1882.  
 
D’aquesta manera, establim la data d’emigració i d’arribada a Sant Joan de Vilatorrada entre 
l’abril de 1877 i el desembre de 1882. Segons el padró de 1910 d’aquest darrer poble, Esteve 
Corominas Torruella declara haver residit al terme durant 32 anys. Així, hauria arribat l’any 
1878. Les dades dels padrons que es refereixen a anys de naixement i anys d’arribada són 
imprecises i varien d’un padró a l’altre, com podem apreciar en la taula següent. Per tant, no es 
pot acceptar aquesta data de 1878 com a data fiable d’arribada al poble. 
 

Imatge 2.1. Any d’arribada a Sant Joan de Vilatorrada i any de naixement segons els 
padrons de 1904, 1910 i 1924 de Sant Martí de Torroella, antic cap de municipi de Sant Joan 
de Vilatorrada. Es pot apreciar la poca fiabilitat de les dades si s’observen les dades segons els 
diferents padrons i, per exemple, la data de naixement segons la partida de baptisme (agafada 

com a dada més vàlida i fidedigna). 

Any d’arribada segons Any de naixement segons Persona 
Padró 
1904 

Padró 
1910 

Padró 
1924 

Padró  
1904 

Padró  
1910 

Padró 
1924 

Partida 
baptisme 

Teresa CB 1903 
(Vilalta) 

1900 
(Vilalta) 

1884 1874 1868 22/2/186
8 

22/1/1867 

Esteve Cor. 
Torruella 

- 1878 dif. - 1839 dif. - 

Carme CB - 1904 
(Piñana) 

- - 1876 - 20/4/1877 

Dolores CB - - 1890 - - 1881 26/8/1874 
 
Llegenda: 

 -  No hi ha dades. 
dif.  Difunt. 
1903(Vilalta) Any al que s’instal·là a casa de (cònjuge) 

 
Respecte la possible època de l’any en què emigraren, s’accepta com a més probable la de 
primavera o estiu, més concretament el maig, juny o juliol. La família Corominas Badia era una 
família pagesa, avesada a les feines del camp. Amb un futur incert, és probable que es 
decidissin a emigrar en temps de sega i collita, efectuada especialment al juny i en la què fan 
falta molts treballadors, i es lloguessin com a jornalers. També existeix la possibilitat que 
emigressin per a les feines de la verema, efectuades a finals d’estiu i principis de tardor. 
 
En definitiva, el més probable és que la família Corominas Badia emigrés directament de Sant 
Llorenç de Morunys a Sant Joan de Vilatorrada entre 1877 i 1882, a finals de primavera per a 
llogar-se per a la sega. 
 
2.4. Recorregut 
 
Formular hipòtesis exactes sobre el possible recorregut que va seguir la família Corominas 
Badia per a arribar a St. Joan de Vilatorrada requeriria una important tasca de recerca que 
s’apartaria de la línia central del treball. S’han formulat, doncs, dues hipòtesis sense aprofundir 
excessivament en el recorregut detallat. 
 
2.4.1. La Ruta del Cardener 
 
La ruta més probable sigui, segurament, la que segueix el Cardener des de sota Sant Llorenç 
fins a Sant Joan. És a dir, el recorregut hauria portat la família per l’antic camí de Sant Llorenç 
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a Cardona passant per les Cases de Posada, la Llosa del Cavall i vora Els Torrents, el primer i 
el tercer llocs on tenien família i per on probablement haguessin passat amb una doble intenció, 
marxar i despedir-se. D’aquí haurien anat per Sant Ponç – on hi ha l’actual pantà -, Clariana de 
Cardener i fins a Cardona. Per aquesta ruta serien unes 10/12 hores a peu (40 quilòmetres), tot 
i que, com ja s’ha insinuat, existeix la possibilitat que pernoctessin a casa els parents. També 
podria ser que haguessin escollit la ruta de Coll de Jou, Lladurs, Solsona i d’aquí altre cop per 
Clariana, fins a Cardona; és menys probable, però, l’elecció d’aquesta ruta per la seva major 
dificultat i perquè no passava pels llocs on la família tenia parents. 
 
A partir de Solsona i fins a Manresa ja hi havia carretera habilitada13, especialment a partir de 
Cardona, ja que el recorregut fins a aquesta població hauria estat majoritàriament per camins 
de ferradura, amb alguna excepció com més a prop d’aquesta vila, en forma de camí de carro. 
Un cop aquí, haurien seguit el Cardener passant per Palà de Torroella i fins a Súria, entrant per 
la carena de l’hostal Can Sibil·la. Haurien seguit, des de Súria, per Callús, Sant Martí de 
Torroella i, finalment, Sant Joan. Aquest tros es podria efectuar amb una jornada semblant a 
l’anterior: uns 40 quilòmetres en 10/12 hores. 
 
Hom pot adonar-se fàcilment que el recorregut seguit en la ruta del Cardener és el que 
actualment segueix la carretera C-1410 des de Manresa fins a Solsona (amb alguna lleugera 
variació) i després la carretera de la Llosa del Cavall fins a Sant Llorenç de Morunys. 
 
Es pot establir, en conclusió, que la família hauria salvat la distància entre Sant Llorenç de 
Morunys en un parell o tres de jornades, possiblement visitant els familiars de les Cases i dels 
Torrents. Pel que fa al mitjà de transport, és molt possible que anessin a peu amb un simple 
farcell amb les seves pertinences més valuoses ja que els camins no eren aptes per a carros, 
enginy que amb prou feines coneixien a la vall de lord on l’ús de la mula salvava totes les 
tragines. També es pot pensar que disposessin d’un animal d’aquests o d’un burret. 
 
2.4.2. La Ruta del Llobregat 
 
Aquesta ruta és menys probable ja que era més llarga i no passava per llocs on la família 
tingués ascendència rellevant. Es contempla, però, perquè a la Vall de Lord s’havia mantingut 
tradicionalment més contacte amb Berga que amb Solsona.  
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2.2. Hipòtesi sobre les rutes 
d’emigració seguides per la família 
Corominas Badia. Els punts grocs indiquen 
el principi i final del trajecte, Sant Llorenç de 
Morunys i Sant Joan de Vilatorrada. La línia 
vermella indica la Ruta del Cardener, la més 
probable, amb la seva variant per Coll de Jou 
i Solsona en taronja. Amb blau s’indica la 
Ruta del Llobregat, de Sant Llorenç a Berga i 
d’aquí riu avall. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Segons Sarret i Arbós a la seva Història de Manresa: pàgina 449, volum 1. 
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La ruta, doncs, començaria per seguir Aigua de Valls amunt des de sota Sant Llorenç, en 
direcció Castelltort i la Casa Nova de Valls (Guixers), passant al cantó de Llinars i seguint fins a 
Berga per Rossinyol i Coforb i per la vall sud de la Serra de Queralt. Aquest recorregut portaria 
unes 7/9 hores a peu per camí de ferradura i amb alguns trams de carro; actualment quest 
recorregut seria el de la carretera BV-4241 de Sant Llorenç a Berga. 
 
Un cop a Berga, haurien seguit fins al Llobregat i riu avall, per Gironella (o per la carena de 
Casserres), Puig-Reig, Navàs, Balsareny, Sallent (fins aquí, l’actual recorregut de la C-1411 
des de Berga a Sallent), Navarcles i d’aquí cap a Sant Fruitós de Bages, d’on haurien passat 
per Manresa o per Sant Iscle de Bages fins a arribar a Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Aquest recorregut s’hauria pogut fer amb dues o tres jornades, com l’anterior, però com ja s’ha 
argumentat, és menys probable que l’escollissin. El mitjà de transport, igualment a peu, tot i 
que aquest disposava de camins de carro en trams de Berga a Manresa. 
 
Cal destacar que es dóna per fet que la família va emigrar directament a Sant Joan de 
Vilatorrada. Es podria pensar, però, que haguessin passat per Manresa, abans d’establir-se al 
poble veí. Tot i així es descarta tímidament, ja que Manresa era cada cop més un nucli 
predominantment industrial mentre que la família Corominas Badia estava avesada, en un 
primer moment, a les feines del camp.  
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2.5. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Causes Data d’emigració Recorregut 

 
 
C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

 
 
 
 
·Fort creixement industrial 
a les ciutats i les colònies. 
Atracció demogràfica. 
 
 
 
·Millora de les 
comunicacions. 
 
 
 
 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Entre 

  
1877 i 1882 

 
 
- 
 
 

L’emigració 
 
 
 

 
 
 
 
L 
O 
C 
A 
L 
 

 
 
·Gran misèria. 
 
·Crisi econòmica degut a 
la caiguda de la indústria 
manufacturera del drap 
piteu. 
 
·Emigració massiva a 
nuclis industrials de les 
comarques centrals. 
 
·Crisi demogràfica. 

 
 
 
 
·Vida mísera. 
 
 
 
 
·Bones perspectives davant 
l’emigració als nuclis industrials. 
 
 
 
 
·Condició familiar: pobresa, 
arrendataris, cinc fills petits… 
 
 
 
 
·Clima. 

 
 
 
 
 
 
 
·Entre 1877 i 1882. 
 
 
 
 
 
 
 
 
·Finals de primavera, 
principis d’estiu. 

 
 
·Dues hipòtesis: 
 
 
- Ruta del Cardener: Sant 
Llorenç, Les Cases (o Coll 
de Jou i Solsona), Clariana 
de Cardener, Cardona, 
Súria, Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
 
- Ruta del Llobregat: 
Sant Llorenç, Llinars, Berga, 
Gironella, Sallent, 
Navarcles, Manresa (o Sant 
Iscle de Bages), Sant Joan 
de Vilatorrada. 

 
 
 
 
 



3. La joventut14

 
3.1. Context històric (1882-1888) 
 
El període històric que ocupa aquest apartat està comprès plenament dins l’espai central de la 
Restauració Borbònica, iniciada el 1874.  
 
A nivell espanyol, la política estava marcada pel caciquisme arreu de l’Estat, excepte en 
algunes ciutats, i per l’elevat grau de fraudulència electoral. El sistema de govern consistia en 
l’alternança pacífica entre els dos partits dinàstics15: el lliberal de Sagasta i el conservador de 
Cánovas; alternança que quedà consolidada a la mort del monarca Alfons XII i el Pacte del 
Pardo (1885). Absorbí llavors la regència del país Maria Cristina, la seva dona, embarassada 
del futur Alfons XIII. Amb la permanència del sistema tornista s’aconseguí, com havia planejat 
Cánovas amb el model de la Restauració, augmentar el poder civil de l’Estat davant del militar, 
tan pròsper en l’anterior etapa de governs lliberals. Alfons XII aconseguí pacificar els diferents 
conflictes (Tercera Carlinada, revoltes cubanes, etc…) en aquest període. 
 
A nivell econòmic, persistia el subdesenvolupament marcat encara per la gran importància del 
sector agrícola, però amb un creixement industrial important al voltant de les siderúrgiques 
biscaïnes  i de la zona de Madrid. Socialment, el moviment obrer creixé també durant aquests 
anys en els esmentats nuclis industrials més Astúries, Catalunya i Andalusia, els dos darrers 
marcats especialment pels ideals bakunistes. Durant aquest període es van crear la Federació 
dels Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE; 1881) i la Unió General de Treballadors (UGT; 
durant la Exposició Universal de Barcelona del 1888). Aquesta última era el sindicat socialista 
més lligat al PSOE, fundat el 1879 i amb forta implantació a Madrid, Astúries i Valladolid. 
 
A nivell català, ens trobem en la infància del catalanisme polític, atiat per les diferències 
ideològiques i econòmiques de la majoria de sectors catalans amb la resta d’Espanya. 
Barcelona rebé el 1885 la visita d’Alfons XII al qual se li presentà un memorial de greuges en el 
que se li reprovaven alguns tractats econòmics desfavorables per la indústria catalana. Aquesta 
continuava creixent a les ciutats i a les colònies, que creixien demogràficament cada cop més. 
També durant aquesta època el sector de la vinya vivia un auge degut a la crisi de la fil·loxera a 
França, tot i que aquest sector divergia en quant a polítiques econòmiques amb els burgesos 
industrials, ferris defensors del proteccionisme. El sindicalisme s’expandí per les zones 
industrialitzades en les seves dues vessants, polítiques i apolítiques, majoritàriament amb 
ideals bakunistes. 
 
Pel que fa al context històric local, Sant Joan de Vilatorrada era en aquesta època un nucli 
industrial en important creixement. El poble havia iniciat la transformació a mitjans del segle 
XIX, ja que havia estat de sempre un territori dedicat a l’agricultura, amb un poblament escàs 
més rellevant al nucli de Sant Martí de Torruella16. La instal·lació de tres fàbriques a la vora del 
Cardener (Borràs, 1855; Burés, 1860; Gallifa, 1865), dins el municipi en qüestió, suposà un 
important moviment demogràfic des dels municipis rurals propers (Rajadell, Fals-Fonollosa, 
Aguilar de Segarra) i d’altres comarques no afectades per la industrialització (Solsonès, 
Segarra) cap al nucli de Sant Joan. D’altres fàbriques s’instal·laren en l’emplaçament d’antics 
moliners fariners. Pel que fa al sector agrícola seguia mantenint un pes important la vinya, 
l’olivera i el blat. La població passà de 454 habitants a mitjans de segle XIX a 707 habitants cap 
a finals. El nucli urbà de Sant Joan, doncs, s’engrandí. 
 
3.2. Context geogràfic 
 
Sant Joan de Vilatorrada és un municipi del Bages, al centre de Catalunya. Està format per dos 
nuclis principals, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, i un de secundari, 
Joncadella. Mentre l’agricultura tingué un pes important, és a dir fins ja entrat el segle XX, el 
municipi es denominava amb el nom del principal nucli agrícola: Sant Martí de Torroella. 

                                                 
14 En el cas de la persona estudiada, es considerarà joventut com el període que va de l’arribada a Sant 
Joan de Vilatorrada amb 15 anys fins al casament als 21 anys. 
15 Aquest sistema de govern s’anomena tornisme. 
16 Per a aclariments, consultar el subapartat d’aquest capítol Context geogràfic. 
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Posteriorment, la denominació varià diverses vegades fins a l’actual de Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
El municipi limita al nord amb el de Sant Mateu de Bages i Callús, al nord-est amb Santpedor, a 
l’est amb Sant Fruitós de Bages, al sud-est amb Manresa i a l’oest amb Fonollosa. 
 
El nucli de Sant Joan havia crescut a prop del riu Cardener, on s’instal·laren les fàbriques, tot 
vorejant-lo, i sota els turons de Costarrodona i de Vilatorrada. Els carrers Major, del Riu, del 
Sol, Santa Eulàlia, del Pont... configuraven el principal conjunt habitat. Els immigrants que 
arribaven s’establien als carrers citats o en ravals com el Vell o el dels Jueus. 
 
Pel que fa a les indústries, les tres fàbriques principals eren la Borràs, la Burés (o del Mig) i la 
Gallifa, per ordre de localització seguint el corrent del riu. 
 

Imatge 3.1. Situació de Sant Joan de Vilatorrada dins de Catalunya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Context familiar 
 
El naixement de Mercè (Rosa i Teresa) Corominas Badia, l’1 de desembre de 1882, és el 
primer esdeveniment en el context familiar que es té documentat a Sant Joan de Vilatorrada. 
Aquesta era la setena criatura d’Esteve Corominas Torruella i Antònia Badia Tarrés. 
 
La següent dada sobre el context familiar és un altre naixement d’un germà de TCB, Valentí 
Corominas Badia, el 25 de setembre de 1885. Se’l batejà amb els noms de Valentí Pere i 
Ramon. Fou el darrer fill, el vuitè, del matrimoni entre Esteve Corominas Torruella i Antònia 
Badia Tarrés. 
 
Exactament vuit dies després d’aquest esdeveniment moria Maria Corominas Badia, una 
germana de TCB de la qual no es té documentat el naixement. Finava a l’edat de deu anys, per 
la qual cosa es dedueix que nasqué vora 1875. Això era el 3 d’octubre de 1885. Morí de còlera, 
durant l’epidèmia d’aquesta malaltia (variant marbo asiàtic) que començà l’agost d’aquest any i 
deixà 15 morts al poble. 
 
Quedava, doncs, configurat el context familiar fins al primer casament de Teresa Corominas 
Badia, amb els següents membres: Esteve i Antònia (pares), Teresa, Josep, Dolores, Carme, 
Mercè i Valentí (germans). 
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Imatge 3.1. Evolució del context  familiar 
 
3.4. Lloc de residència 
 
No hi ha dades documentals que constatin la residència exacte de la família de Teresa 
Corominas Badia durant aquesta època, però es creu fermament que, al arribar a Sant Joan de 
Vilatorrada, habitaren la casa de l’Era. Sembla el més probable per les fonts documentals 
posteriors - hi apareixen el pare amb dos fills al Padró de 1910 -  i pel que se sap de fonts orals 
– segons la principal informant, allà hi havia viscut de sempre la família. 
 
Pel que fa a l’era, cal esmentar que almenys a la dècada dels anys 20 hi havia una pallissa. 
Molts pagesos utilitzaven l’era per a batre, és a dir, per a separar el gra de la palla, que 
guardaven en l’esmentada construcció. A més, l’era es feia servir sovint com a complement de 
l’esplanada de davant l’església per a celebrar balls durant les diferents festes. 
 
La casa de l’Era17 (segons el padró de 1910 carrer Major número 5) era una casa situada vora 
l’església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada, aproximadament a l’emplaçament actual del 
carrer del Riu Cardener, davant l’illa de cases que hi ha entre els carrers Major, del Riu, del Riu 
Cardener i Joncadella. En aquest espai, fins als anys 1960, hi havia hagut una gran era. La 
casa de l’Era era un edifici situat al bell mig d’aquesta i estava formada per dues construccions: 
una que donava al carrer Major i l’altra que tenia sortida per l’era, adossades entre elles. 
Aquesta última és la que habitava la família Corominas Badia. L’edifici desaparegué entre 1930 
i 1960. 
 

                                                 
17 Tal i com l’anomena la principal font oral, Teresa Martínez Brunet. 
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Imatge 3.2. Plànol 
esquemàtic de la zona 
circumdant a la casa de 
l’Era. El plànol ha estat 
elaborat mitjançant el recull 
de la memòria de Teresa 
Martínez Brunet, la principal 
font oral per a la recerca, 
que havia residit al número 3 
del carrer del Riu. La 
nomenclatura de les 
diferents cases és, doncs, 
del període en que ella hi 
residí, entre el 1920 i  1950. 
També és possible que 
alguns edificis - 
especialment coberts, 
pallisses, tines, vinyes, 
horts... -  no existissin a 
l’època que s’estudia (1882-
1888), o al contrari, que 
n’existissin uns que, 
posteriorment, en l’època 
reflectida en el plànol, 
haguessin desaparegut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’habitatge constava de 3 plantes: planta baixa, amb el que seria l’espai del vestíbul per 
guardar eines, animals...; primer pis, amb menjador i cuina; i segon pis, amb les habitacions. A 
l’espai que quedava entre la casa de l’Era i la del Pere Grau hi havia hagut un eixart o corral 
descobert, i al voltant de la casa també algun cobert. En direcció al riu hi havia el tros, un femer 
i vinyes (no de la propietat dels habitants de l’era) per darrere les cases del carrer del Riu fins al 
final d’aquest, a la riba del Cardener. Per darrere hi havia un pou d’aigua fresca, un corriol fet 
de passar-hi contínuament i un roquissar. 
 
3.5. Vida diària 
 
3.5.1 Modus vivendi i feina 
 
Se sap poc d’aquest període, pel que fa a la vida diària, però es pot afirmar que devia ser com 
una primera cursa per escapar de la misèria. Efectivament, la família arribà a Sant Joan amb 
una aparença tant llastimosa que la calúmnia popular anomenà al pater familis “Esteve dels 
Pobres”, un nom que ja ho explica tot. 
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Probablement, en un principi busquessin escapar de la misèria absoluta i es lloguessin com a 
jornalers o obrers. No en tenim dades, però possiblement Teresa Corominas Badia treballés 
durant aquesta època en alguna fàbrica (segurament Cal Gallifa), així com les germanes grans. 
Probablement també adquirissin o lloguessin, tan ràpid com els hi ho permetés l’economia 
familiar, un tros, així com una mica d’aviram i conillam pel corral. 
 
Per tant, les feines domèstiques, al corral i al tros es combinessin possiblement amb la feina a 
la fàbrica. S’ha d’insistir en que no es disposa de dades que ho demostrin, però sembla 
versemblant pel fet que la família necessitava ingressos per escapar de la misèria que 
arrossegaven de la muntanya. 
 
3.5.2. Vestits 
 
No són gaire notables les diferències entre el vestit que s’usava a la muntanya del que usaven 
al pla de Bages, però el que sí que és cert és que, en aquest segon emplaçament, el vestit era 
més fresc, degut als càlids estius i als no tan crus hiverns. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 3.3. Família de masovers de Cal Pressegué, mas del terme proper de Monistrolet de 
Rajadell, propietat dels Gallifa. Es poden apreciar diverses vestimentes: la pagesa masculina en els tres 

homes sedents, la femenina en les dos dones sedents de la dreta i la obrera en el noi dret de darrere. 
1906. 

 
Els homes vestien molt semblantment als de muntanya: camisa fina, armilla, faixa i pantalons, 
sovint de pana i llargs fins als peus. Aquests, calçats amb espardenyes de set betes 
majoritàriament. Això pel que fa als pagesos, ja que els obrers vestien un tipus de camisa amb 
una sèrie de plecs oberts, semblants a una faldilla. El cap cobert per una barretina, gorra o 
boina en els pagesos i igualment una gorra pels obrers. 
 
Al pla, les dones vestien sovint peces llargues a mode de bata o vestit de feinejar, amb un biso 
o uns enagos a sota. Per feinejar es podien cobrir el cap amb un mocador, cosa que feien 
especialment les dones més grans. Per sobre de tot això, podien dur una camisa, a més de tota 
la roba d’abric (mantes, tapaboques, etc...), extensible també als homes. 
 
 
3.5.3. Cultura i oci 
 
El període estudiat en aquest apartat, és rellevant pel que fa a les relacions socials, ja que 
Teresa Corominas Badia entra a l’edat de noia casadora. Per tant, tot esdeveniment social 
(ball, festa major,etc…) podia servir de precepte perquè les dones es fixessin en els homes i 
viceversa. Però no només als balls i les festes, sinó també a la fàbrica o al veïnat més proper. 
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D’altra banda, el matrimoni era un alleujament per als pares de les famílies pobres, ja que la 
filla passava a mans d’un altre home, que tenia el deure de mantenir-la i, en definitiva, els pares 
podien anar més folgats econòmicament. En el mateix cas de les famílies pobres, es podien 
considerar afortunats els pares als quals la dot de la filla els hi fos acceptada pel marit i la 
família d’aquest. 
 
Es pot imaginar, doncs, a Teresa Corominas Badia mirant amb uns altres ulls els homes de la 
seva edat, tot pensant quin podria ser el seu futur marit. Fins i tot, se la pot imaginar iniciant 
festeig amb un aragonès resident a Manresa, Valentín Martínez Pérez, el seu futur marit. No es 
té cap idea de com es podien haver conegut, i ja s’han esmentat diferents llocs on es podien 
conèixer dos futurs cònjuges: a la fàbrica, al barri, a la festa major d’un altre poble... 
 
Els veïnatges eren també un aspecte social important de l’època. Era molt habitual que les 
dones s’ajuntessin per xerrar i calumniar i que, de la mateixa manera, s’ajuntessin les noies 
més joves per qüestions d’edat. Per tant, en el context del barri, la família aniria creuant 
coneixences. Més endavant es veurà la rellevància d’algunes amistats. 
 
Pel que fa a l’aspecte més cultural, a Sant Joan, com a Sant Llorenç i a la major part del territori 
espanyol, les festivitats i l’oci anaven molt lligats a l’Església. Així les festes religioses eren les 
mateixes que a tot el territori: Sant Antoni Abat, Nadal, Reis, Pasqua, Setmana Santa, Corpus, 
etc... Així, a part d’aquestes celebracions i de la Festa Major – en què s’acostumava a celebrar 
(per Sant Joan) la Missa Major i de vegades algun ball – les altres activitats sacro-culturals 
podien ser pregàries per a determinades causes (sequera, epidèmies)  processons per a les 
festes ja esmentades i caramelles. 
 
3.5.4. Apunts històrics 
 
Durant aquesta època, Teresa Corominas Badia devia assistir a la important funció religiosa 
que es celebrà passada l’epidèmia de còlera de 1885. No hi ha cap més apunt històric rellevant 
a destacar pel que fa a la localitat de Sant Joan. El 1885, Barcelona rebé la visita del rei Alfons 
XII, notícia que devia fer-se el seu ressò arreu de la província. 
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3.6. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Context geogràfic Context familiar Llocs de residència Vida diària 

 
 
E 
S 
P 
A 
N 
Y 
A 

·Restauració 
Borbònica.  
·Tornisme 
lliberal/conservador. 
·Augment del poder 
civil. 
·Pacificació de 
diversos conflictes. 
·Persistència 
subdesenvolupament 
econòmic. 
·Creixement 
moviment obrer: 
creació UGT, FTRE, 
PSOE. 

C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

·Naixement del 
catalanisme polític. 
·Auge sector 
vinícola. 
·Creixent 
sindicalisme d’ideals 
bakunistes 
(anarquistes). 
·Es manté l’expansió 
industrial. 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Període  

 
de  1877/1882 a  

 
1888 

 
- 
 
 

La joventut 
 
 
 

 
L 
O 
C 
A 
L 

·Transformació: 
canvi d’agricultura 
per indústria tèxtil. 
·Important 
creixement 
demogràfic degut a 
l’emigració. 

 
 
·Sant Joan de Vilatorrada, 
centre del Bages. Localitat 
del municipi de Sant Martí de 
Torroella. 
 
·Municipis limítrofs: Sant 
Mateu de Bages, Callús (N), 
Santpedor (NE), Sant Fruitós 
de Bages (E), Manresa (SE) 
i Fonollosa (W). 
 
·Sant Joan: creixement al 
voltant de l’església 
parroquial, propera al riu 
Cardener.  
 
·Creixement industrial al llarg 
del riu (fàbriques Burés, 
Borràs i Gallifa) i, 
conseqüentment, creixement 
urbà en la mateixa direcció. 

 
 
·Evolució context 
familiar: 
 
 
 
-Naixement Mercè 
Corominas Badia, 
1882 
 
 
 
-Naixement Valentí 
Corominas Badia, 
1885. 
 
 
 
-Mort Maria 
Corominas Badia, 
1885. 
 
 

 
 
·Casa de l’Era (carrer 
Major, 5): 
 
 
- situada en una era 
davant l’església 
parroquial de Sant 
Joan, carrer Major 
cantonada carrer del 
Riu. 
 
 
- edifici de tres 
plantes amb entrada i 
sortida per l’era; 
adossat a una altra 
casa amb sortida al 
carrer Major. 
 
- actualment, 
desapareguda. 

 
·Lluita per sortir de la 
misèria. Esteve 
Corominas Torroella 
anomenat “el dels 
Pobres” per la vox 
populi. 
 
·Veïnatges. 
 
·Edat de casadora. 
 
·Feines a la casa, al 
tros i possiblement a 
alguna fàbrica, molt 
probablement cal 
Gallifa. 
 
·Festes religioses 
tradicionals amb 
processons, 
caramelles, etcètera. 
 
·Apunts històrics: 
-Funció religiosa 
especial per a 
l’epidèmia de còlera 
(1885). 
-Visita d’Alfons XII a 
Barcelona (1885). 
 



4. El primer matrimoni18   
 
4.1. Context històric -  1888·1898 
 
El període estudiat en aquest capítol comprèn el tram final de la Restauració Borbònica abans 
de la crisi de 1898. 
 
Ens trobem doncs en un període molt semblant a l’anterior, en què el caciquisme i el sistema 
electoral fraudulent marcaven profundament la vida política espanyola. Per d’altra banda, el 
creixement dels pensaments que diferien amb el dels governants es feu patent de diverses 
maneres: en forma de nacionalismes (País Basc, Galícia, Catalunya), en forma de creixement 
sindical i obrer i en forma de creació del corrent regeneracionista, que professava grans canvis 
a tots nivells per a l’Espanya corcada del moment. A fora la península, els conflictes colonials 
reaparegueren a les Filipines (1896) i a Cuba (1895). Aquí esclataria la guerra 
hispanoamericana (1898), on la lluita per la independència se sumaria als interessos 
econòmics dels Estats Units d’Amèrica a l’illa per desbancar els espanyols de les restes 
colonials que encara mantenien (Filipines, però especialment Cuba...). La opinió pública 
espanyola, manipulada pels mitjans de comunicació, era favorable a la guerra, amb la única 
oposició de socialistes, federalistes i catalanistes. Així fou com Espanya es llançà a una guerra 
que no podia guanyar i que es resolgué en quatre mesos (abril-agost 1898) amb una 
estrepitosa derrota pels espanyols. Al desembre de 1898, Espanya cedia gran part de les 
possessions del Pacífic als EUA i reconeixia la independència de Cuba, mentre que uns mesos 
més tard venia les últimes restes de l’imperi colonial a Alemanya. D’aquesta manera, la crisi del 
1898 deixà en evidència la fragilitat del sistema espanyol, cosa que avivà els corrents 
regeneracionistes ja esmentats anteriorment. 
 
Pel que fa a l’economia, Espanya seguia la línia de subdesenvolupament amb règim agrari, 
molt semblant a la del període anterior. Cal destacar que, degut a l’entrada de cereal americà 
(que perjudicava als grans terratinents castellans) i a les pressions de la burgesia industrial, 
s’imposà l’Aranzel Proteccionista de 1891 que afavorí el creixement de la indústria i aconseguí 
mantenir la producció cerealista, però amb uns preus més elevats en detriment del nivell de 
vida del poble, especialment de les classes urbanes. 
 
Pel que fa a la societat, fou en aquesta època i també abans quan als diversos nuclis 
industrials espanyols i a algunes zones camperoles (com Andalusia) s’imposà l’ideal 
anarcocomunista, que pretenia assolir la revolució social mitjançant l’acció terrorista. Així fou 
com durant aquests anys a diversos punts d’Espanya, però especialment a Barcelona, 
ocorregueren importants atacs terroristes, comportant dures repressions que estroncarien per 
un temps el moviment obrer. 
 
A Catalunya, el catalanisme seguia el seu creixement satisfactori i amb la creació, al 1891, de 
la Unió Catalanista, fruit de diverses formacions anteriors, s’impulsà la creació d’un projecte de 
sobirania política per Catalunya. Fou el març de 1892 que la Unió es reuní a Manresa per 
elaborar aquest projecte que es conegué amb el nom de les Bases de Manresa, que romandria 
com a programa d’autogovern catalanista durant algunes dècades. Amb la crisi de 1898 i la 
derrota davant els EUA, el catalanisme sortí fortament recolzat ja que s’havia oposat de bon 
principi a la guerra i gràcies també a l’adhesió de sectors burgesos industrials que veien en el 
moviment una possibilitat modernitzadora per a la burgesia catalana. 
 
Paral·lelament, i com ja s’ha dit, l’acció terrorista o propaganda pel fet creixia a Barcelona, on 
en un sol any (1893) se succeïren 14 atemptats amb bomba contra diverses autoritats. El juny 
de 1896, l’atemptat contra la processó del Corpus, d’autoria poc definida, serví d’excusa a les 
autoritats per reprimir durament el moviment obrer amb el procés de Montjuïc. Això provocà, 
com ja s’ha dit, l’estroncament del moviment obrer per un temps. 
 
Econòmicament, Catalunya veié impulsada en aquesta època la indústria gràcies als aranzels 
proteccionistes de 1891, mentre la població urbana del territori creixia, especialment al voltant 

                                                 
18 El període anomenat primer matrimoni es considera des del casament de Teresa Corominas Badia amb 
Valentín Martínez Pérez fins al matrimoni amb el següent home, Joan Vila Oliva, havent enviudat abans. 
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de Barcelona. El sector vinícola, en canvi, entrà en crisi amb l’arribada de la fil·loxera al territori 
(1890-1895), fet que impulsà la creació de la Unió de Rabassaires (1893). Culturalment, 
l’Església seguia regint la vida rural, mentre que als nuclis urbans i industrials creixien els 
corrents culturitzadors lligats a l’associacionisme obrer i a les societats catalanistes. 
 
En l’àmbit local, Manresa creixia industrialment i demogràfica a un ritme vertiginós. L’arribada 
de molts immigrants - provinents de les comarques circumdants, del Pirineu, d’Aragó i del País 
Valencià - expliquen aquest creixement, que portà Manresa a ser la cinquena ciutat de 
Catalunya. L’associacionisme obrer creixia d’acord amb el ritme industrial i les vagues (1890 i 
1897) mostraven la pressió dels obrers envers els capatassos. Les principals organitzacions 
sindicals eren l’AIT (Associació Internacional de Treballadors), de caràcter anarquista, i les Tres 
Classes del Vapor, més moderada. El catalanisme trobà en la ciutat un fort reducte, després de 
celebrar-hi l’assemblea que constituí les Bases de Manresa(1892), i s’hi fundà a 1898 
l’Associació Obrera Catalanista de Manresa. Urbanísticament, la ciutat creixé i s’expandí creant 
nous barris i eixos urbans com el carrer del Bruc, Saclosa, Carrió, Bilbao, Dos de Maig, Caritat, 
etc... El conjunt de transformacions configurava, doncs, una ciutat de fort caràcter industrial 
situada en un nus de comunicacions important. 
 
Pel que fa a Sant Joan de Vilatorrada, aquest seguia en la línia anterior amb un creixement 
industrial i demogràfic al voltant de les fàbriques del Cardener i una lenta però progressiva 
pèrdua del pes econòmic agrícola. 
 
4.2. Context geogràfic 
 
Manresa és la capital del Bages, comarca de la Catalunya Central. Ocupa una posició propera 
a la confluència dels rius Llobregat i Cardener, el segon afluent del primer, cosa que la 
converteix en un important nus de comunicacions i lloc de pas. Forma part de l’anomenat pla 
de Bages, dins la Depressió Central. 
 
La ciutat està constituïda per nombrosos turons. La ciutat antiga creixé sobre un d’aquests, el 
Puig Cardener, com també el Puig Mercadal i les Escodines, i a les seves respectives faldes. 
Aquesta és la zona de les construccions històriques com la Seu de Manresa, l’església del 
Carme, l’Ajuntament o la desapareguda església de Sant Pere Màrtir. Durant el segle XIX i 
degut a la industrialització, la ciutat creixé en diferents direccions. Industrialment, ho feu al llarg 
del Riu Cardener. Els nous grans eixos de creixement urbà foren dos: la carretera de Vic (pel  

 
Imatge 4.1 i 4.2. Context geogràfic de Manresa. A l’esquerra, situació de Manresa dins de Catalunya. A la dreta, 
imatge actual amb els principals eixos de creixement urbà durant el període estudiat (en groc). En vermell s’observa la 
ciutat antiga, en blau el sector Carretera Cardona (amb el Bruc travessant-la perpendicularment), en verd el sector de 
carretera de Vic i el primer tram del passeig Pere III unint els dos sectors creixents. El punt taronja indica la plaça de 
Sant Domènec. A la part esquerra podem veure el Cardener; al llarg del seu pas per la ciutat s’hi concentraven la 
majoria d’indústries. 
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camí que menava a aquesta població) i la carretera Cardona (pel camí que menava a aquesta 
població, així com a Sant Joan de Vilatorrada, Súria, etcètera). Al voltant d’aquests, doncs, 
s’establiren nous habitatges i es crearen nous carrers: Bilbao, Caritat; Bruc, Saclosa, Carrió, 
Magnet… En aquests també s’hi establiren algunes indústries, com Cal Torra al carrer del Bruc. 
També, en aquesta època s’edificà el primer tram del Passeig Pere III, com a lloc preferit pels 
burgesos per construir la seva casa. 
 
L’església de Sant Pere Màrtir es trobava a l’actual plaça de Sant Domènec, que en aquell 
temps es convertí en el nexe d’unió de la part antiga de la ciutat amb la moderna (unia el barri 
antic amb la carretera Cardona i de Vic). Era un edifici gòtic que fou enderrocat durant la 
Guerra Civil. Era església parroquial des de la dècada de 1870. 
 
Com ja s’ha dit, al llarg del Cardener hi havia fins a 17 fàbriques, dins el terme manresà. 
Algunes d’elles podrien ser (seguint el corrent del riu) la dels Panyos, la de Gas, la de Cal Cots, 
la del Pont Vell, de les Roques de Sant Pau, la farinera de les Obagues, la Vermella, la Blanca 
o la dels Comtals. 
 
També s’ha esmentat que la ciutat va créixer al voltant de la carretera Cardona. A la dreta 
d’aquesta, havien crescut els carrers de Carrió, de l’Era de l’Esquerra i de Saclosa, i a la seva 
esquerra el carrer Magnet, del Bruc i el sector nou de Valldaura. Si se seguia per la carretera 
Cardona, la primer a població a la que s’arribava era Sant Joan de Vilatorrada, a uns 3 
quilòmetres, al qual s’hi entrava pel pont, ja que quedava a l’esquerra del Cardener, la banda 
contrària que Manresa. També s’hi podia anar passant pel Pont Nou i a través del raval del 
carrer de Manresa. 
 
Pel que fa a Sant Joan de Vilatorrada, es fa extensible la informació del capítol anterior.19

 
4.3. Context familiar 
 
El 23 de juny de 1888, Teresa Corominas Badia s’unia en matrimoni amb Valentín Martínez 
Pérez a Manresa. Es casaren concretament a l’església de Sant Pere Màrtir, a mans del rector 
de la mateixa església, Isidre Vilar. 
 
Valentín Martínez Pérez havia nascut als volts de 1864-1865 a Calcena, un poble aragonès de 
la província de Saragossa, cent quilòmetres a l’oest d’aquesta, al peu del Moncayo. Els seus 
pares, ja difunts a temps del casament, es deien Pedro i Maria. Pel que es desprèn de les fonts 
orals, ell i el seu germà, Marcelino, havien emigrat de Calcena, possiblement a la mort 
d’aquests. Valentín havia arribat a través de la línia ferroviària Barcelona-Saragossa-Pamplona 
aproximadament el 1880, amb tan sols 15 o 16 anys. El segon s’establí a Arbúcies com a 
“recader”20 després d’haver estat a Madrid o Portugal. Suposem que Valentín Martínez Pérez 
no tenia un ofici concret ja que el trobem com a empleat, treballador del ferrocarril21, peó o 
jornaler, segons la font documental. No es disposa de cap indici que permeti formular una 
hipòtesi de la forma amb què conegué a TCB. 
 
Després de casar-se, el matrimoni vivia a Cal Bonbehí22 l’actual carrer Era de l’Esquerra, al 
districte de Sant Domènec. No es té la certesa que el marit visqués allí abans de contreure 
matrimoni. 
 

                                                 
19 En els següents capítols, dins el subapartat de Context Geogràfic sols s’afegiran noves aportacions 
referents al creixement urbà o d’indrets rellevants en el si del capítol, ja que Teresa Corominas Badia 
fixaria la seva residència a Sant Joan a partir de 1898. 
20 “Recader”: designa aquell qui es dedica a portar encàrrecs d’un lloc a l’altre, en aquest cas 
d’Arbúcies a Barcelona amb cotxe de línia. 
21 En el document original (revisió del Padró de 1887 de Manresa), s’inscriu l’ofici com a “Empleado del 
tramvía”, amb grafia confosa. Es dóna per fet que designant “tramvía”, l’administratiu que copiava es 
referia al ferrocarril, ja que la ciutat mai ha tingut tramvia i és molt difícil, per d’altra banda, que anés a 
treballar a Barcelona, residint a Manresa. 
22 Es conserva la grafia trobada en la partida de naixement d’Amadeu Martínez Corominas. 
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Amadeu Martínez Corominas nasqué el 23 d’abril de 1893. Era el primer fill del de Teresa 
Corominas Badia i, per tant, del matrimoni. Nasqué a la casa ja esmentada al carrer Carrió. Se 
li posaren els noms d’Amadeu, Esteve i Marcel·lí, per tant es pot deduir que el pare de TCB en 
fou padrí i també l’oncle patern, Marcel·lí, que vivia a Arbúcies. Per memòria oral se sap que, 
com era tradició, TCB va anar a missa l’1 de maig per “treure’s el dimoni de dins”, creença que 
es tenia de les dones que havien acabat de donar a llum una criatura. 
 
No devien viure gaire temps, però, en aquell domicili. A finals de 1894, Valentín Martínez Pérez 
degué emmalaltir. Llavors, a falta de sou i possibilitat de pagar el lloguer,  es degueren mudar a 
casa els pares de Teresa Corominas Badia, veïns a Sant Joan de Vilatorrada, ja que el 14 de 
desembre de 1894 Valentín Martínez Pérez moria en aquest poble d’un tumor cerebral. 
Deixava la seva dona amb un fill i prenyada d’una altra criatura. 
 
Al traslladar-se a Sant Joan, com a conseqüència, convisqueren amb la resta de la família 
Corominas Badia. En aquells moments, tot i que no es disposa de dades concretes, el germà 
gran Josep Corominas Badia s’havia casat i mudat a Manresa, a les Escodines. Dolores i 
Carme Corominas Badia encara visquessin possiblement a la casa, tot i que no per gaire temps 
ja que ja tenien edat de ser casadores. Es pot afirmar que els altres dos germans, Mercè i 
Valentí, vivien a la mateixa casa, així com els pares de TCB. 
 
Valentí Martínez Corominas naixia, doncs, el 12 de juliol del 1895 a Sant Joan de Vilatorrada. 
Naixia possiblement a casa dels pares de TCB. Se li posaren els noms de Valentí (pel pare 
difunt), Joan i Àngel.  
 
Uns vuit mesos després, el 14 de març de 1896, la mare de TCB, Antònia Badia Tarrés, moria 
als 53 anys d’edat. Finia sense deixar testament, havent engendrat set fills i amb la mare, 
Teresa Tarrés, vivent a Berga. La causa de la mort fou una leucèmia segons s’interpreta en la 
seva partida de defunció.  
 
No havien de passar gaire mesos perquè una altra mort assolés la família de Teresa 
Corominas Badia. El seu segon fill, Valentí, moria al cap d’un any i cinc mesos d’haver nascut, 
el 26 d’octubre de 1896, també a Sant Joan. No és un fet que hagi d’estranyar, ja que la 
mortalitat infantil era molt elevada aleshores. La causa de la mort fou una tuberculosi cerebral, 
que afecta a les meninges (meningitis tuberculosa). 
  
Com es pot veure a simple vista, en el període d’un any i 10 mesos se succeïren tres morts i un 
naixement en el context familiar de TCB. Si s’hi suma el naixement del primer fill tres anys 
abans, es pot observar que en un espai relativament curt de temps hi ha una alternança 
d’alegries i penes que recauen sobre la persona estudiada. Es podrà observar a partir d’ara, 
que aquesta vaivé serà una constant al llarg de la part central de la seva vida. 
 
4.4. Llocs de residència 
 
Es disposa de tres dades documentals que corroboren el lloc de residència ofert per la 
memòria oral. Per boca de Teresa Martínez Brunet23 se sap que “el meu pare [Amadeu 
Martínez Corominas] havia nascut en una casa que hi ha a l’Era de l’Esquerra, que fa 
cantonada amb un carreró [passatge de Canonge Muntanya]”, és a dir, a l’actual edifici número 
15 del carrer Era de l’Esquerra de Manresa. Amadeu Martínez Corominas, segons la seva 
partida de naixement, havia nascut a casa del declarant, el seu pare, que estava domiciliat al 
carrer Carrió de Manresa, a “Cal Bonbehí”. El carrer Carrió acabava just davant de la casa 
citada per la citada font oral (actualment aquest tram de carrer és el de Canonge Muntanyà). A 
la revisió definitiva del padró de 1887 (recollit del tot el 1889), el matrimoni apareix vivint a una 
casa de la Travessia del Bruc, probablement l’actual passatge Canonge Muntanya o el carrer 
era de l’Esquerra. A la segona revisió del mateix padró apareix, a més a més, un tal Ramon 
Bonbehí resident a l’Era de l’Esquerra, potser el propietari de l’edifici i resident en el mateix. 

                                                 
23 Principal font oral, néta de Teresa Corominas Badia. 
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Imatge 4.3. Evolució del context familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El carrer pertanyia al Districte II o de Sant Domènec, és a dir a la parròquia de Sant Pere Màrtir. 
De l’observació dels padrons dels anys més propers (1887, 1889) es desprèn que a la zona de 
la carretera Cardona i els carrers adjacents hi havia una concentració important d’immigrants 
de la resta d’Espanya, aragonesos en gran mesura. Probablement, doncs, en un principi 
Valentín Martínez Pérez hagués buscat habitatge en aquesta zona on hi convivien persones 
amb arrels geogràfiques i estils de vida semblants. 
 
Pel que fa a la casa, és un edifici amb aparença de fàbrica o taller en les seves tres plantes. La 
planta baixa és ocupada per dos locals que, possiblement, estiguessin ocupats antigament per 
tallers, obradors o botigues. Els dos pisos superiors són els que segurament estaven habitats. 

 
Imatge 4.4. Cal 
Bonbehí. Casa 
on residí Teresa 
Corominas Badia 
a Manresa, 
actualment el 
número 15 de 
l’Era de 
l’Esquerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com ja s’ha dit en l’evolució del context familiar, probablement el marit de TCB emmalaltí i fou 
aleshores quan ell, TCB i el fill es mudaren a Sant Joan de Vilatorrada, on se sap que morí el 
primer. Probablement, doncs, es traslladessin a la casa que habitaven els pares de TCB, la 
casa de l’Era, esmentada en el capítol anterior. Allí, doncs, TCB donaria a llum al seu segon fill 
i allí mateix aquest moriria. D’aquesta manera se sumarien al context familiar de la casa. 
 
4.5. Vida diària 
 
4.5.1. Modus vivendi i feina 
 
No es disposa de gaire informació pel que fa a la vida laboral de Teresa Corominas Badia, però 
sembla bastant probable que durant aquest període treballés com a obrera. A la revisió 
definitiva del padró de 1887 (agost de 1888) TCB hi consta com a obrera de fàbrica. Seria, 
però, molt agosarat voler afirmar a quina fàbrica treballava, tot i que es poden elaborar certes 
suposicions en una direcció concreta: les fàbriques tèxtils de l’empresa “Balari, Gallifa, Vila y 
Compañía”. 
 
 “Balari, Gallifa, Vila y Compañía” era una empresa del tèxtil que disposava de tres fàbriques a 
la comarca: Cal Gallifa (Sant Joan de Vilatorrada), La Plantada (Cardona) i Cal Torra (c/Bruc, 
Manresa). La primera, on es filava, ocupava gran part de la mà d’obra immigrant arribada a 
Sant Joan. Cal Torra, on es teixia, estava situada al carrer del Bruc de Manresa. La Plantada, 
de la Coromina a Cardona, fou adquirida el 1878 per l’empresa i s’hi filava i teixia. Si Teresa 
Corominas Badia hagués treballat anteriorment a Cal Gallifa de Sant Joan, possiblement 
seguís en el període estudiat treballant a Sant Joan o a Cal Torra, de la mateixa propietat i molt 
a prop certament de la casa on residia a Manresa. Però, com ja s’ha dit, seria molt agosarat 
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donar per certa tal hipòtesi, ja que podria haver estat empleada en qualsevol de les més de vint 
fàbriques que hi havia al terme de Manresa, sense comptar amb les de les rodalies. 
 
Per d’altra banda, en els setmanaris24 de la fàbrica de Cal Gallifa de Sant Joan, hi apareixen 
dos treballadors amb el nom de T. Coromines, així com uns altres de nom C. Coromines i D. 
Coromines. No es pot afirmar del cert, però és possible que una de les T. Coromines fos 
Teresa Corominas Badia, i que els altres dos fossin les seves germanes, Carme i Dolores. En 
el període documentat als setmanaris, TCB vivia a Sant Joan, ja viuda. Tot i així, no es poden 
relacionar aquests treballadors amb les germanes Corominas Badia amb total seguretat. 
Corominas o Coromines era un cognom força corrent i es té comprovat que a Sant Joan, a la 
mateixa època, hi vivia una tal Teresa Corominas Feliu d’edat semblant, que podria ser l’altra 
treballadora T. Coromines. Per tant, possiblement Teresa Corominas Badia treballés a la 
fàbrica Gallifa de Sant Joan almenys en el període 1896-1898. 
 
Els processos que contemplava la seva feina, si s’accepta que és un dels treballadors abans 
esmentats, eren diferents segons quin T. Coromines es prengui com a vàlid. En el primer cas, 
era l’encarregada dels aspis. Els aspis eren les màquines encarregades de recollir el fil 
provinent de les contínues en madeixes, que posteriorment es podien tintar. Aquestes 
madeixes, en el cas de Cal Gallifa, eren el producte final del procés de la fàbrica, ja que llavors 
passaven a Cal Torra de Manresa per a ser teixides. En el segon cas, s’encarregava dels 
manuars o de les metxeres. Els manuars eren les màquines encarregades de l’estiratge, que 
consisteix en aconseguir el paral·lelisme entre les fibres provinents de la cardadora. Les 
metxeres s’encarregaven d’afinar el fil, d’arrodonir-lo i d’estirar-lo a més de torçar-lo 
lleugerament. En aquest segon cas, apareix sovint en el torn de nit. El salari per aquestes 
feines oscil·lava entre 10 i 17 pessetes quan es tractava dels aspis, segons les jornades, i entre 
7 i 11 pessetes en la tasca de controlar els manuars i les metxeres. 
 
En definitiva, podem afirmar que, almenys al principi del període estudiat, Teresa Corominas 
Badia havia treballat com a obrera de fàbrica i que probablement, tot i que no es pot afirmar 
amb absoluta certesa, havia treballat a Cal Gallifa de Sant Joan entre 1896 i 1898.  
 
Pel que fa al nivell de vida, probablement es vivia cada cop millor, tot i que la feina a la fàbrica 
devia fer l’existència molt dura. Les condicions eren molt difícils i es pot pensar que treballava 
estant embarassada, és a dir que devia ser una època esgotadora. referint-se al naixement 
dels fills, sempre amb pocs recursos higiènics i sanitaris, i a la cria d’aquests, hi devia ajudar 
bastant l’àvia. Per tant, poc o molt es devien crear parèntesis en la vida laboral per a 
encarregar-se de la casa i els nens, la feina que segons els documents d’aleshores seria la 
pròpia de su sexo.  

 
Imatge 4.5. Setmanaris fàbrica 
Gallifa 1896-1900. En cinquè lloc e
pot observar el nom d’un treb
com a T. Corominas, del qual es pot 
pensar que fos Teresa Corominas 
Badia. 

s 
allador 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Documents on s’anotaven els comptes setmanals de la fàbrica: salaris, costos, ingressos, treballadors, 
etc... Els setmanaris existents i consultats de la fàbrica Gallifa són de 1896 a 1900. 
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En resum, tot i haver-se establert, la família, i prosperar poc a poc amb el ritme de l’economia, 
aquesta devia ser una època dura i difícil per Teresa Corominas Badia, per les ocupacions i 
pels tristos esdeveniments dins el context familiar, amb diverses morts. Lentament, doncs, 
aquest seguit de condicions i fets anirà configurant el tarannà valent i treballador de TCB, que 
serà descrit més endavant, i que definirà la seva personalitat. 
 
4.5.2. Vestits 
 
Val la pena comentar, en aquest apartat, el vestit de diumenge i també la indumentària de 
casori. Antigament es disposava solsament de dos vestits, el de cada dia i el de diumenge. 
Aquest és el que es feia servir per missa de diumenge, balls, processons, etcètera... Pel que fa 
al vestit de núvia, possiblement fos un xic més especial i el podria haver ajudat a cosir la mare 
o el podrien haver encarregat a una modista. 
 
Cal fer, també, una petita ressenya sobre el vestit de la dona obrera. Aquest acostumava a ser 
en forma de bata llarga, d’una sola peça, amb una cinta a mode de cinturó. També podia estar 
format per una faldilla i una camisa, així com d’altres variants. 
 
4.5.3. Cultura i oci25

 
Es pot constatar que aquest fou un període dur i ocupat per al matrimoni Martínez – 
Corominas, així que no devien tenir grans estones d’oci durant els dies laborals. Als 
diumenges, probablement anessin a missa a Sant Pere Màrtir, la seva parròquia, i passegessin 
per la ciutat. També es possible que durant aquella època s’haguessin adherit a alguna societat 
obrera i que per tant passessin algunes hores de lleure al local social. Fer safareig amb les 
veïnes també devia ser una activitat habitual per TCB; un cop aquesta tingué la criatura, 
probablement dediqués força estona a ella, així com en el moment en què el seu marit 
emmalaltí es dediqués a cuidar-lo. També devien ser habituals les anades a Sant Joan a veure 
la família i potser a deixar-hi el nen força hores. Per d’altra banda, TCB s’havia d’encarregar, 
com era normal aleshores, de les feines de la llar a més de treballar a la fàbrica. 
 
Pel que fa a la cultura de Manresa, la majoria de festivitats estaven lligades a l’Església, però 
cada cop augmentava més el programa d’actes cívics durant les festes. 
La majoria de festes religioses de Manresa, durant aquest segle, seguien un esquema 
semblant: el dia anterior a la festa, al migdia, es feia un cercavila amb música i repic de 
campanes; el dia de la festa, al matí, es disparaven canonades i pólvora i a la tarda s’efectuava 
una processó pels carrers. Les festes que seguien aquest programa a trets generals eren: la 
festa de la Misteriosa Llum (21 de febrer), la festa de la confraria de la Santa Creu (primer 
diumenge de juliol), la Immaculada Concepció, i altres festes de confraries i comunitats 
religioses, a més d’aplecs al santuari de la Salut (dilluns de Pasqua), a Joncadella (8 de 
setembre), a la Guia (25 de març), etc... 
 
La Festa Major associada amb la festa dels Cossos Sants es celebrava durant 4 dies (29, 30, 
31 d’agost i 1 de setembre. Al primer es feien dos cercaviles i al vespre hi havien força  actes, 
balls, teatres i concerts a la plaça, l’envelat i les societats. Al segon dia, el dia gran, se 
celebrava Missa Major amb els músics, la bandera de la ciutat, les autoritats, Gegants i Nans i 
bastoners, i posterior processó; al vespre es llençava un castell de focs des de la muralla del 
Carme o de Sant Domènec, per començar després les diferents funcions escèniques. El tercer 
dia era idèntic a l’anterior però amb un concurs ocellaire, en què les societats ocellaires es 
disfressaven d’ocells i feien un espectacle. L’1 de setembre se celebrava el darrer acte de 
Festa Major, la missa de rèquiem pels manresans morts durant l’any. 
 
També eren importants les festes de Setmana Santa, amb la sortida dels Armats -  soldats 
romans -, les caramelles i els aplecs; i les festes de Corpus, amb una processó molt menys 
solemne i religiosa i més profana, amb Gegants, Nans i heralds i amb les enramades dels 
diferents barris. 
 

                                                 
25 No es farà al·lusió, en aquest capítol, de la vida cultural en referència a Sant Joan de Vilatorrada, ja que 
es fan extensibles les generalitats tractades al capítol anterior La joventut. 
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D’altres costums religiosos voltaven sobre la cavalcada de Reis, la festa dels tres tombs el 17 
de gener lligada amb la festivitat de Sant Antoni Abat, cagar el tió per Nadal, penjar llufes per 
Sants Innocents, etc... D’origen profà trobem el Carnestoltes, amb el Dijous Llarder, cavalcades 
amb gent disfressada i festes de disfresses a casinos i societats, amb gran indecència; i la 
celebració de l’aniversari de la batalla del Bruc, el diumenge següent al 6 de juny. 
 
4.5.4. Apunts històrics 
 
Al llarg del període que la família Martínez Corominas residí a Manresa ocorregueren diversos 
fets dignes de menció. El primer, ja esmentat en el context històric, seria l’establiment de les 
Bases de Manresa per part d’Unió Catalanista a finals de març de 1892. Unes altres dues, a un 
nivell més ciutadà, foren la inauguració oficial del passeig de Pere III, el 28 de juny de 1891, i la 
inauguració de l’enllumenat públic a càrrec de la companyia Electricidad, l’1 d’abril de 1894. 
D’un caràcter socioeconòmic són les dues restants: la vaga de 1890 (convocada per Les Tres 
Classes del Vapor) i de 1897, i la creació de l’Associació Obrera Catalanista de Manresa, a 
189826. 
 
Durant l’època que va residir a Sant Joan, Teresa Corominas Badia devia assistir a la 
col·locació de la primera pedra de la futura pedra parroquial, just davant de la casa que 
habitava amb la família, en uns terrenys de la família Suaña. Això fou el 6 de setembre de 
1898. Anteriorment, el 1897, el bisbe Morgades havia visitat el poble; fou llavors quan acceptà 
construir la nova església. 

                                                 
26 Aquestes dos últimes, ja vivint a Sant Joan, però també incidents en la condició obrera de TCB. 
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4.6. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Context geogràfic Context familiar Llocs de residència Vida diària 

 
E 
S 
P 
A 
N 
Y 
A 

·Sistema polític:  
caciquisme i 
fraudulència 
electoral. 
·Aparició corrent 
regeneracionista. 
·Proteccionisme 
econòmic. 
·Creixement 
anarcocomunisme. 
·Guerra de Cuba 
(1898) i crisi de 
1898. 

C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

·Creixement del 
catalanisme: Unió 
Catalanista promou 
les Bases de 
Manresa (1892) 
·Terrorisme 
anarcocomunista. 
Procés de Montjuïc. 
·Impuls indústria pel 
proteccionisme. 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Període  

 
de  1888 a 1898 

 
 
- 
 
 

El primer 
 

 matrimoni 
 
 
 

 
L 
O 
C 
A 
L 
 

·Manresa: 
-Fort creixement 
industrial, 
demogràfic, 
urbanístic i sindical 
-Celebració de les 
Bases de Manresa. 
·Sant Joan de V.: 
-canvi d’agricultura 
per la indústria. 

·Manresa, capital del Bages. 
 
-creixement des de la ciutat 
antiga en dos eixos: 
 

• Carretera Cardona (i 
Valldaura i carrers 
del Bruc, Carrió, 
Saclosa). 

• Carretera de Vic 
(carrers Bilbao, 
Caritat...) 

• Passeig Pere III 
(primer tram, símbol 
de la burgesia) 

-Plaça Sant Domènec: nexe 
d’unió ciutat antiga i 
moderna. Presidint-la, 
l’església de Sant Pere 
Màrtir. 
-Fàbriques: al llarg del 
Cardener i a d’altres punts de 
la ciutat. 
 
·Sant Joan de Vilatorrada 
(vid capítol 3) 

 
·Matrimoni amb 
Valentín Martínez 
Pérez, 26-6-1888. 
Església de Sant 
Pere Màrtir. 
 
 
·Naixement fill: 
Amadeu Martínez 
Corominas, 23-4-
1893. 
 
 
·Emmalalteix VMP. 
Trasllat a Sant Joan. 
 
 
·Mort marit: Valentín 
Martínez Pérez, 1894. 
 
 
·Naixement fill: 
Valentí MP, 1895. 
 
 
·Mort mare: Antònia 
Badia, 1896. 
·Mort fill: Valentí MP, 
1896. 

 
·Cal Bonbehí. 
 
-carrer Carrió o 
Travessia del Bruc, 
Manresa.  
 
-Actual carrer de l’Era 
de l’Esquerra número 
15. 
 
-Edifici de tres 
plantes: botiga més 
dos pisos. 
 
 
 
· Casa de l’Era 
(carrer Major, 5). Sant 
Joan de Vilatorrada.  
 
-Actualment 
desapareguda. 
 
 
 

· Feina com a obrera de 
fàbrica. Possiblement a 
alguna de propietat 
Gallifa. Període 1896-
1898 probablement 
obrera a Cal Gallifa de 
Sant Joan als aspis o 
als manuars i les 
metxeres. 
 
· Potser societat obrera. 
 
·Festivitats: Festa 
Major, Corpus, 
Setmana Santa... Força 
actes cívics a més dels 
religiosos. 
 
·Apunts històrics: 
·Manresa: 
-Bases de Manresa  
(1892) 
-Inauguració passeig 
Pere III (1891) i 
enllumenat públic 
(1894). 
·Vagues 1890-1897. 
Fundació de l’Ass. 
Obrera Catalanista de 
Manresa (1898). 
 
·Sant Joan de V.: 
-Visita bisbe Morgades 
(1897). Primera pedra 
nova església 
parroquial (1898). 
 



5. El segon matrimoni27

 
5.1. Context històric - 1898·1901 
 
Aquests període triennal (1898-1901), encara en la etapa de Restauració Borbònica, és decisiu 
per a Espanya, ja que ve immediatament després de la derrota colonial i la desfeta de 1898. 
 
En el capítol anterior, ja s’havia fet referència a la derrota d’Espanya davant els Estats Units 
d’Amèrica i que això posà en evidència la fragilitat del país a tots nivells. La comunitat 
intel·lectual, anomenats la Generació del 98, parlaren de la necessitat d’introduir canvis 
importants en el govern de l’Estat. Intel·lectuals com Joaquín Costa denunciaren obertament el 
sistema polític de la Restauració i feren créixer el corrent regeneracionista, que defensava la 
moralització de la gestió pública, la reforma estatal, el foment de la riquesa, l’impuls de 
l’ensenyament i el fet d’admetre la pèrdua de la internacionalitat. L’economia endarrerida, 
l’analfabetisme majoritari i el sistema polític fraudulent acabaren de donar empenta als 
regeneracionistes. Tot i així, foren pocs els canvis que aconseguí el moviment, els esforços de 
la reina regent Maria Cristina foren buits d’intenció i l’únic acte destacat fou la creació l’any 
1900 del Ministeri d’Instrucció Pública, posant de manifest el desinterès del govern envers 
l’educació fins aleshores. 
 
Econòmicament, a nivell espanyol, es manté la línia anterior, exceptuant el que fa referència a 
la indústria tèxtil catalana que retrocedí degut a la pèrdua del principal mercat d’exportació: 
Cuba. Socialment es continuà observant una expansió del moviment obrer. 
 
Pel que fa a la política catalana, el creixement del moviment catalanisme fou especialment 
important en aquesta època degut a la derrota davant els EUA, ja que els seguidors del 
moviment havien estat contraris a la guerra de bon principi. En aquest període, el moviment 
s’estengué amb èxit sobre la burgesia industrial, que veia els avantatges de la modernització i 
l’autonomia de Catalunya. En aquest trienni, la Unió Catalanista rebé l’adhesió de 118 entitats 
locals, entitats on s’exercia una important tasca social i cultural. El bisbe de Vic, Josep 
Morgades, refermà el catalanisme des dels sectors més progressistes de l’Església amb les 
seves Instruccions pastorals, en les que s’exigia l’ús del català en la catequesi i la vida pastoral. 
Dins la Unió Catalanista, però, hi aparegueren dos corrents d’opinió: els partidaris de seguir 
fent propaganda i fer esperar la participació política (reflectits al diari La Renaixensa) i els 
partidaris de presentar candidatures a les eleccions generals immediatament (al setmanari La 
Veu de Catalunya). 
 
Com ja s’ha esmentat, la pèrdua de les colònies suposà un retrocés per la indústria tèxtil, ja 
que Cuba era un important mercat d’exportació. La crisi de la fil·loxera continuava vigent en el 
sector vitivinícola, amb un fort enfrontament entre els rabassaires i els patrons. En referència a 
la societat, de la mateixa manera que a nivell espanyol l’activitat obrera creixé però més lligada 
al moviment catalanista, ja que el procés de Montjuïc havia suposat un fort estroncament de 
l’activitat sindical i del moviment obrer més anarquitzat ideològicament. 
 
Localment, Sant Joan de Vilatorrada segueix en la línia de creixement industrial i 
abandonament del sector agrícola, tot i que aquest seguia mantenint un gran pes.  
 
5.2. Context geogràfic 
 
En aquest període, el context geogràfic santjoanenc no varia essencialment. Si que 
urbanísticament experimentà un lleuger, però ho feu al voltant dels nuclis esmentats en capítols 
anteriors. 
 
Cal fer esment especial a l’església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada, pel fet d’aparèixer 
en aquest capítol. En aquella època, l’església parroquial era l’ermita romànica adossada al 
mas Sant Joan, a uns 350 metres al sud-oest de l’actual emplaçament de l’església parroquial. 
El mas Sant Joan i la seva ermita són dels emplaçaments més antics del municipi (segle XI). 

                                                 
27 Es considerarà l’etapa de Segon matrimoni com aquella que va des del casament amb Joan Vila Oliva 
fins al casament amb Josep Vilalta Grau, ja havent finit el primer. 
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5.3. Context familiar 
 
El 8 de novembre de 1898, davant el Jutge Municipal de Sant Martí de Torroella, Teresa 
Corominas Badia i Joan Vila Oliva manifestaven la seva voluntat de contreure matrimoni. 
Quatre dies després, el dia 12 de novembre de 1898, es casaven a l’església parroquial de 
Sant Joan Vilatorrada.  
 
Joan Vila Oliva era un pagès solter, d’uns 24 anys d’edat (1874), natural de Sant Salvador de 
Guardiola, probablement del nucli de Salelles. El seu pare, Antoni, era natural d’aquest indret 
mentre que la seva mare ho era de Sant Martí de Sesgueioles. Pel que consta a la partida de 
matrimoni, estava domiciliat a Sant Joan de Vilatorrada; podria haver-hi arribat fent-se llogar 
per les feines del camp. El nom que el poble havia atorgat a Joan Vila Oliva era el de cal 
Pladesants. Se suposa que el nom venia de la casa que habitaven tot i que potser anava lligat 
a la família ja d’antuvi. Els Pladesants van viure, posteriorment, al carrer del Pont, al principi del 
rec de la fàbrica Borràs. Cal destacar que, com era poc habitual, en aquest cas el marit és 7 
anys més jove que la muller. 
 
No es té cap confirmació documental, però sembla que, quan el matrimoni es casà, anaren a 
viure al carrer del Riu número 1, actual número 3, amb el fill de TCB, Amadeu Martínez 
Corominas. Segons la memòria oral, després del casament de la vídua i Joan Vila Oliva, el 
matrimoni es tancà a casa. Era tradició estesa arreu del territori que quan un vidu es casava 
pagués un petit refrigeri, un refresc i una mica de coca; si no ho feia el poble podia fer 
esquellots28 fins que el matrimoni es decidís a pagar o els esvalotadors es cansessin. La gent, 
doncs, “amb timbals i martells van picar aquella porta”, la porta de la casa, per tal de fer-se 
convidar. Finalment, ho van aconseguir i el matrimoni pagà el refrigeri als esvalotadors. Tot 
això ho explicava, anys més tard, Teresa Corominas Badia a la seva néta, Teresa Martínez 
Brunet, assenyalant els talls que havien quedat a la porta de la casa i referint-se al matrimoni 
amb el Vila de cal Pladesants. Aquesta història presenta, però, alguns buits, que es tractaran 
més a fons al subapartat de Lloc de residència d’aquest mateix capítol. 
 
El 12 d’agost de 1899, Teresa Corominas Badia donava a llum a bessons bivitel·lins. A la noia 
se li posaren els noms de Carme, Àngela i Josefa Vila Corominas i al noi se li posaren els noms 
d’Antoni, Lluís i Julià Vila Corominas. Pel fet de ser bessons, possiblement ja nasquessin amb 
poc pes o amb algun tipus de debilitat que els fes més vulnerables i febles davant el 
creixement. Al cap de 6 i 4 mesos, respectivament, ambdós bessons morien: Antoni Vila 
Corominas fou el primer, el 14 de desembre de 1899, i Carme Vila Corominas finia el 18 de 
febrer de 1900. Els dos morien d’atrèpsia29, que faria referència al que ja s’ha dit sobre la 
debilitat de la bessonada al néixer. 
 
Finalment, el 15 de desembre de 1900, 2 anys i un mes després d’haver-se casat de nou, Joan 
Vila Oliva moria d’una tuberculosi pulmonar als 26 anys. En el moment de la mort, la seva mare 
ja era morta mentre que el seu pare, Antoni, encara era viu a Salelles.  
 
Per la seva banda, TCB quedava viuda per segon vegada amb només 33 anys, havent 
engendrat quatre fills dels quals sols el primer havia sobreviscut. Com ja s’havia dit al capítol 
anterior, la constant de naixements i defuncions, alegries i penes, torna a aparèixer en aquesta 
etapa. 
 
5.4. Lloc/s de residència 
 
Ja s’ha introduït el tema del lloc de residència en el subapartat anterior i tot seguit es tornarà a 
tractar més a fons. 

                                                 
28 Esquellots: fer esvalot davant de la casa d’un vidu tornat a casar amb el fi de ser convidats, els 
esvalotadors, a un refrigeri. 
29 Atrèpsia: Estat de desnutrició, deshidratació i gran debilitat orgànica que pot aparèixer a la primera 
infància com a conseqüència d’errors dietètics, diarrees infantils o malalties constitucionals. 
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Imatge 5.1. Evolució del context familiar 

 



 
Segons la memòria oral, el matrimoni Vila – Corominas hauria anat a viure a la casa que avui 
en dia és el número 3 del carrer del Riu. Aquest afirmació es basa en què, anys després, 
Teresa Corominas Badia ensenyava a la seva néta unes marques a la porta d’aquesta casa 
que s’havien fet durant l’esquellotada posterior al seu casament amb Joan Vila Oliva, donant a 
entendre que aquella era la casa que habitaven llavors. S’ha pogut comprovar que aquest 
número 3 antigament havia correspost al número 1, i no només això, sinó que també hi havia 
més d’un habitatge al carrer del Riu amb el número 1.  Als  fulls dels padrons de Sant Martí de 
Torruella de 1900, 1904, 1910 i 1924 es troben almenys tres habitatges amb aquest número, 
cosa que fa pensar que potser el que actualment correspondria al número 1 era una casa amb 
més d’un pis i, per tant, diferents famílies vivien en un mateix edifici. El que sí que sembla, 
però, és que la referida casa de l’actual número 3 era ocupada per sols una família. 
 
D’altra banda, si Teresa Corominas Badia hagués seguit vivint a la casa després de la mort del 
segon marit, hauria de figurar en el padró de 1900, ja que els padrons es feien el 31 de 
desembre, i el marit havia mort el dia 15 d’aquell mes. Teresa Corominas Badia no apareix al 
Padró de 1900 i tampoc ho fan el seu pare i els seus germans. Es sospita, doncs, que a la mort 
de Joan Vila Oliva, TCB i el seu fill haurien tornat a viure a casa d’Esteve Corominas Torruella - 
el pare - a la veïna Casa de l’Era, amb els seus germans, i que els encarregats d’efectuar el 
Padró haurien omès30 aquella casa amb els seus inquilins, ja que es creu fermament que ells si 
que residien en aquell habitatge. 
 
Tot i així, aquesta explicació no és suficient. Poc després, i avançant informació del següent 
capítol, Teresa Corominas Badia es casaria amb un veí, Josep Vilalta Grau, que també 
habitava, segons el padró de 1900, una casa del carrer del Riu amb el número 1. Podria ser, 
doncs, que la informació oral sigui, en aquest cas, confusa, i que les marques de l’esquellotada, 
(l’argument decisiu pel que fa a acceptar l’actual c/Riu, 3 com a lloc de residència) no 
haguessin estat fetes durant el matrimoni amb Joan Vila Oliva sinó amb el de  Josep Vilalta 
Grau, en el moment en què TCB hagués anat a viure amb ell. 
 
En definitiva, no es pot admetre que el matrimoni Vila-Corominas hagués residit al carrer del 
Riu número 1, actual número 3, ja que l’únic argument és el procedent de la memòria oral, que 
sembla poder ser atribuït a un matrimoni posterior. 
 
5.5. Vida diària31

 
5.5.1 Modus vivendi i feina 
 
Ja s’ha parlat en el capítol anterior de la probabilitat que Teresa Corominas Badia treballés a la 
fàbrica Gallifa de Sant Joan almenys durant el període 1896-1898, cosa que es fa extensible al 
període 1898-1900, any en que s’exhaureix la documentació sobre els setmanaris de la fàbrica. 
No cal insistir en què no se sap del cert si alguna de les treballadores de nom T. Coromines és 
efectivament TCB, així que no s’aprofundirà en el tema ja que seria una mera repetició del que 
ja s’ha establert en el subapartat de Modus Vivendi i feina del capítol 4. La tasca dins 
l’empresa, la setmanada... segueix en les mateixes condicions esmentades. 
 
S’ha de donar per suposat que Teresa Corominas Badia seguí treballant almenys fins a la mort 
del marit o la data del següent matrimoni. Un cop s’acaben els setmanaris de la “Gallifa, Vila y 
Cia” (nom que havia adoptat la societat a partir de 1898) la vida laboral de TCB es torna 
enfonsar en una llacuna. Potser simplement s’encarregués, si en algun moment deixà de 
treballar (si, per d’altra banda, s’accepta que era una de les dues T. Coromines 
documentades), de mantenir una mica de bestiar o de tros, o ho fes paral·lelament a la seva 

                                                 
30 Era habitual que durant la realització dels padrons s’ometessin algunes cases per causes diverses. 
Normalment aquestes omissions s’afegien posteriorment en un annex, que en el cas del Padró de 1900 de 
Sant Martí de Torroella no s’ha pogut localitzar. 
31 En aquest capítol se suprimirà el subapartat de Vestits ja que no ha d’aportar res de nou. De la mateixa 
manera, se suprimeix momentàniament l’apartat d’Apunts històrics per la inexistència de dades rellevants 
per a aquest subapartat. 
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jornada laboral. Era l’encarregada de les feines de la llar i del creixement dels fills, així que 
també pot ser que en algun moment cessés de treballar. 
 
5.5.3. Cultura i oci 
 
Tampoc hi ha canvis substancials pel que fa a les festivitats i la vida cultural de Sant Joan. Si 
que cal, però, destacar les relacions veïnals i en com s’enfortí la relació amb un veí del poble, 
Josep Vilalta Grau. Fou aquest el que declarà la mort del marit de Teresa Corominas Badia i el 
que, un any després, es casaria amb aquesta. 
 
Per d’altra banda, i com ja s’ha comentat, els primers mesos (i únics) de vida de la seva 
bessonada devien ser plens d’atencions de cara a les seves criatures, plens en les hores de 
lleure, que són les que es tracten en aquest subapartat. Antònia Badia Tarrés, la mare de TCB 
ja era difunta, per tant, possiblement rebés l’ajut, en la criança, de les seves germanes o de la 
família del seu marit. També hagué de dedicar, segurament, força temps al seu marit en el 
moment que emmalaltí de tuberculosi pulmonar.
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5.6. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Context geogràfic Context familiar Llocs de residència Vida diària 

E 
S 
P 
A 
N 
Y 
A 

·Pèrdua de les 
colònies i crisi de 
1898. 
·Pressió del 
moviment 
regeneracionista. 
·Crisi del sistema 
polític de la 
Restauració. 

 
C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

·Fort impuls del 
catalanisme: 
adhesió de la 
burgesia industrial i 
de 117 associacions 
obreres. Divisió: 
partidaris i no 
partidaris de 
presentar-se a les 
eleccions generals. 
·Cop a la indústria 
tèxtil: pèrdua del 
mercat cubà. 
· Persistència crisi 
de la fil·loxera. 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Període  

 
de  1898 a 1901 

 
 
- 
 
 

El segon 
 

 matrimoni 
 
 
 

 
L 
O 
C 
A 
L 

 
 
·Sant Joan de V.: 
-canvi d’agricultura 
per la indústria. 

 
 
 
 
 
 
·Sant Joan de Vilatorrada 
(vid capítol 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·Església parroquial de Sant 
Joan: ermita romànica del 
mas Sant Joan. 

 
 
·Matrimoni amb Joan 
Vila Oliva, 12-11-
1898. Església 
parroquial de Sant 
Joan de V. 
 
 
·Naixement fills 
bessons:  
-Antoni Vila 
Corominas, 12-8-
1899. 
-Carme Vila 
Corominas, 12-8-
1899. 
 
 
·Mort fill, Antoni Vila 
Corominas, 14 -12-
1899. 
 
 
·Mort filla, Carme Vila 
Corominas, 28-2-
1900. 
 
 
·Mort marit, Joan Vila 
Oliva, 15-12-1900. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·Incert. Segons 
memòria oral carrer 
del Riu número 1, 
actual número 3 de 
Sant Joan de 
Vilatorrada. 

 
 
·Període 1898-1900 
probablement obrera 
a Cal Gallifa de Sant 
Joan als aspis o als 
manuars i les 
metxeres. 
 
 
·Rellevància relacions 
veïnals: forta amistat 
amb Josep Vilalta 
Grau. 
 
 
·Tenir cura dels fills i 
del marit, a 
l’emmalaltir aquest. 
 
 
·Festivitats: vid 
capítol 3. 

 



6. El tercer matrimoni – 1901·191932

 
6.1. Context històric  (1901-1919) 
 
Aquest període es troba comprès en l’etapa de caiguda del sistema de la Restauració (1898-
1923). 
 
6.1.1. Context històric a nivell espanyol 
 
Pel que fa al context polític espanyol, la línia general del sistema polític i electoral seguia 
immutable: caciquisme a la ruralia i abstenció a les ciutats. L’any 1902, Alfons XIII assolí la 
majoria d’edat i assumí les funcions de rei. Inicià llavors una intromissió en el joc polític d’una 
manera poc encertada de manera que contribuí a desestabilitzar el govern, quan la estabilitat 
política havia estat la base d’èxit del sistema de la Restauració. Dins dels partits dinàstics, 
Conservador i Lliberal, s’hi encetaren divisions, cosa que, junt amb la mort dels líders d’aquests 
(Cánovas i Sagasta) contribuí a augmentar la inestabilitat. Tot i els intents de Silvela i Maura, el 
1899, de posar fi als fraus electorals, el règim va ser incapaç de solucionar els seus problemes 
durant tot el període, mentre el corrent regeneracionista (amb la figura de Joaquín Costa per 
sobre de totes) pressionava pel canvi. A més, poc a poc es va anar creant una involució i amb 
la Llei de jurisdiccions (1905) s’entreveié un augment del poder militar enfront del civil, 
característica contrària a la del sistema de la Restauració que subordinava el militar al civil. 
 
Internacionalment, Espanya pretengué pal·liar la pèrdua de les colònies amb una expansió cap 
al Marroc i el nord d’Àfrica. Aquesta campanya fou molt impopular i el 1909, davant l’ordre 
d’embarcar els reservistes (casats i pares de criatures) cap a la guerra, els sectors més radicals 
d’esquerres s’aixecaren a Barcelona contra les ordres del govern. Durant una setmana, 
l’anomenada Setmana Tràgica, hi hagueren forts conflictes a la ciutat que després provocarien 
una forta repressió arbitrària i dura contra els sectors radicals d’esquerres. Aquesta repressió, 
doncs, desprestigiaria el govern i la monarquia, davant de la opinió pública espanyola i 
europea. Per d’altra banda, la pressió d’esquerres i el suport a aquestes dels Lliberals dinàstics 
provocà el trencament del tornisme establert amb el pacte del Pardo el 1885. 
 
A partir d’aleshores, l’agitació política seguí en crescendo. Canalejas va ser nomenat president 
del govern (1910-1912) i intentà imposar un nou assaig regeneracionista, per d’altra banda 
sense gran èxit. A 1912 fou assassinat per un anarquista, fet que provocà la pèrdua de la 
última figura política de la Restauració. D’aleshores i fins el cop d’Estat de Primo de Rivera el 
1923, la inestabilitat política augmentaria desmesuradament, provocant diversos canvis de 
governs lliberals, amb un clima polític molt enrarit i una forta pressió social i del moviment obrer 
polític. 
 
Pel que fa a l’economia, el sector primari seguia ocupant la major part de la població activa, tot i 
que poc a poc l’economia i la societat s’anaven industrialitzant. La indústria, per la seva part, 
inicia una diversificació amb l’anomenada Segona Revolució Industrial, en la que s’imposà 
l’electricitat com a nova forma d’energia, substituint poc a poc el vapor i l’energia hidràulica. Així 
es van crear nombroses empreses d’explotació elèctrica durant aquesta època, amb la 
construcció de diversos embassaments. També perdé pes l’indústria tèxtil, sense deixar de ser 
el pal de paller industrial, per deixar pas a l’expansió del sector siderometal·lúrgic i de la mineria 
(a mans de capital estranger) així com de la indústria paperera, alimentària i de la construcció. 
Cal destacar també la primera difusió i fabricació d’automòbils. Fou en aquest període que el 
sector serveis experimentà també una forta empenta. Mitjans de transport – ferrocarril, tramvia, 
metro - i de comunicació – ràdio, telègraf, telèfon – es veieren fortament impulsats. Pel que fa 
al comerç, s’aconseguí un mercat integrat espanyol tot i que els principals mercats exteriors 
que constituïen les colònies s’havien perdut. Durant el període de 1914-1917, en el context de 
la Primera Guerra Mundial en la que Espanya es mantingué neutral, l’economia es veié 
impulsada per les exportacions que requerien els països afectats. Al finalitzar la guerra, però, 
s’acabà la pujada i algunes empreses caigueren en crisi ja que no es reinvertiren els beneficis 
en la modernització del sistema productiu. 

                                                 
32 Es considerarà l’etapa del Tercer Matrimoni com a aquella que va des del tercer casament de Teresa 
Corominas Badia fins al naixement de la seva primera néta. 
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Pel que fa a la demografia, cal remarcar que en aquest període la població del país augmentà 
considerablement.  
 
En referència a la societat, durant aquest període s’estengué encara més el sistema de classes 
industrials: burgesia i proletariat. La burgesia era la classe social més benestant i folgada 
econòmicament que es donava al luxe tant en els seus habitatges com en els costums. A l’altra 
cara de la moneda i trobem el proletariat, la classe obrera, que sobrevivia amb prou feines, sota 
unes condicions laborals i de vida molt dures: salaris baixos, habitatges petits i precaris, sense 
protecció social per al treballador, etc... Aquesta última circumstància impulsà la creació de 
societats mutualistes que derivaren en caixes d’estalvi i socors, en cas de perdre la feina o 
caure malalt. La pagesia, a la ruralia, seguia en la línia de sempre i sense grans canvis, encara 
molt endarrerida. 
 
Pel que fa a la cultura i l’oci, el pes de l’Església era evident, especialment a la ruralia, però a 
les ciutats es comença a observar una important diversificació de l’oci amb la creació de 
teatres, cinemes, casinos, clubs marítims, òperes, clubs d’esports, etc... 
 
6.1.2. Context històric a nivell de Catalunya 
 
A nivell polític, el catalanisme polític esdevingué, en aquest període, un moviment de masses. 
La fusió de dues forces polítiques catalanistes donà lloc a la creació de la Lliga Regionalista de 
Catalunya (1901), que liderà el panorama polític català durant dues dècades. Enric Prat de la 
Riba, de la Lliga, esdevingué una important figura política. El republicanisme fou renovat i 
creixé com a força política dins de Catalunya, en la vessant anticatalanista i anticlerical 
(lerrouxisme) i en la vessant d’esquerres i catalanista (Unió Federal Nacionalista Republicana). 
Amb la llei de Jurisdiccions (1905), en la que es retallava l’expressió del catalanisme polític, es 
configurà la Solidaritat Catalana, que agrupava totes les forces polítiques catalanistes amb un 
objectiu comú: derogar la llei i obtenir l’autonomia per a Catalunya. Amb l’èxit clamorós de 
Solidaritat a les eleccions generals de 1907 s’aconseguí acabar amb el caciquisme a la regió. 
Les diferències dins la Solidaritat eren, però, molt grans i es dividí després de la Setmana 
Tràgica de Barcelona. Durant aquesta els fets a la ciutat foren molt rellevants: de la vaga 
general es passà al motí popular, en què es cremaren uns setanta convents i esglésies, i 
finalment el conflicte acabà amb 87 morts i nombrosos ferits, a més de l’afusellament de 
Francesc Ferrer Guàrdia com a represàlia, ja que aquest havia estat acusat de ser l’inspirador 
intel·lectual de la Setmana. 
 
Amb el control polític de la diputació de Barcelona a mans de la Lliga Regionalista, es va 
demanar des de totes les diputacions catalanes la creació d’un organisme comú. Així amb la 
Llei de Mancomunitats de 1912 es creà la Mancomunitat de Catalunya, encapçalada per Enric 
Prat de la Riba. Sota la seva direcció, es dugueren a terme diverses actuacions per a 
modernitzar el país i millorar els serveis públics, com l’educació i la formació personal, com 
també una important tasca de reactivació cultural.  
 
Pel que fa a l’economia del país, la diversificació industrial creà noves empreses del sector de 
l’alimentació, el paper i l’obra, i també s’encetà la construcció d’embassaments i de centrals de 
producció elèctrica. L’electricitat, doncs, inicià la substitució del vapor i la moció hidràulica. El 
camp català, l’horta i l’arròs en especial, va experimentar un fort creixement degut a la 
modernització de les tècniques. Aquests factors, sumats a la repatriació del capital català 
després de la crisi de 1898, foren els que aconseguiren augmentar el ritme econòmic a partir 
de 1910. D’altra banda, el creixement industrial continuat anava lligat al creixement demogràfic 
i urbà de la regió, que fou espectacular especialment degut a l’arribada de molts immigrants. 
 
Socialment, la burgesia i el proletariat són els protagonistes d’aquesta etapa, com de l’anterior. 
El creixement del moviment obrer feu adquirir una forta rellevància d’aquesta classe en política 
i societat. Culturalment, cal destacar l’alta taxa d’analfabetisme que, poc a poc, anava reduint-
se, així com la diversificació de l’oci i l’allunyament cultural amb l’Església a la ciutat. 
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6.1.3. Context històric a nivell local 
 
Aquest període és una etapa d’important expansió urbanística i demogràfica. Es crearen nous 
carrers amb noves edificacions, especialment de planta baixa i primer pis. La població es doblà 
durant el període, de 707 habitants (1900) a 1454 (1920). També en aquesta etapa s’iniciaren 
petites reformes urbanístiques: una passarel·la sobre el riu Cardener (1909), delimitació del 
carrer Major (1916), inici de les obres de pavimentació d’un tram del carrer Major i de 
clavegueram d’alguns indrets. També arribà, durant aquesta època, l’electricitat a Sant Joan: el 
1913 alguns particulars (com la fàbrica Gallifa) reclamaren el servei, el 1914 arribà en algunes 
instal·lacions públiques i a partir de 1917 s’impulsà l’establiment d’un enllumenat públic. 
Econòmicament, el municipi seguia en la línia marcada pels darrers anys: augment de la 
importància industrial del nucli de Sant Joan sense deixar de banda la rellevància del sector 
agrícola. Val la pena remarcar el cop que suposà l’aiguat de 1907 per les fàbriques de la 
localitat, com tantes d’altres del Cardener, ja que l’aigua i el fang malmeté molta maquinària. 
 
En referència a la cultura, aparegué en aquesta època el casino El Progreso Vilatorrense, que 
proposà una diversificació de l’oci, tot i que encara molt lligada als actes religiosos, durant la 
festa Major de 1902 fins a 1914. A 1918 es començà a gestar la idea d’una societat recreativa, 
la Verbena. Cal remarcar que el 1908 s’inaugurà la nova església parroquial de Sant Joan, a la 
capçalera del carrer del Riu. 
 
6.2. Context geogràfic 
 
En aquesta època el poble creixé urbanísticament i ja s’hi troben 14 carrers, repartits al voltant 
del carrer del riu i del raval Vell i dels Jueus. La nova església parroquial es va construir al 
capdamunt del carrer del Riu, el principal carrer, a la confluència amb el carrer Major.  
 
Per aparició en aquest capítol es comentaran breument els municipis de Rajadell, Aguilar de 
Segarra i Sant Vicenç de Castellet. 
 
Rajadell era un important i extens municipi agrícola situat a l’oest de Sant Joan. Molts habitants 
d’aquest municipi escolliren Sant Joan com a destí migratori. Aguilar de Segarra és el municipi 
que segueix per l’oest a Rajadell, format  pel nucli d’Aguilar i el de Castellar. Molts emigrants 
escolliren també Sant Joan per a establir-s’hi. Sant Vicenç de Castellet és un municipi uns 10 
quilòmetres al sud de Manresa. 
 
 
 

 
Imatge 6.1. Vista 
de Sant Joan de 
1914. A la dreta 
de la imatge es 
pot apreciar la 
nova església 
parroquial i la 
clara configuració 
del carrer del Riu. 
Font: Revista 
Ilustrada Jorba, 
arxiu Jaume Pons. 
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6.3. Context familiar 

1901, Teresa Corominas Badia i Josep Vilalta Grau manifestaven la 

 

s recents, veïns els dos del mateix poble i probablement del mateix 

n els capítols matrimonials, davant el notari Francesc Calaff33 de Manresa, s’estipula la dot de 

a casa 

ls fills grans eren Ramon Vilalta Sorribas (nascut aproximadament el1886) i Conxita Vilalta 

l fill de TCB, Amadeu Martínez Corominas, vivia també amb ells, tot i que documentalment 

                                                

 
l dia 9 de desembre de E

seva decisió a contraure matrimoni davant el Jutge Municipal de Sant Martí de Torroella. Així 
dos dies després, l’11 de desembre de 1901 (quasi un any després de la mort del seu anterior 
marit) es casaven a l’església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada, davant del mateix capellà 
que havia casat TCB la darrera vegada, Mateu Morist. Era el tercer matrimoni de Teresa CB. 
 

l marit, Josep Vilalta Grau, era natural de Rajadell i vidu de Maria Sorribas Codina, que haviaE
mort el 21 d’octubre del 1899. El seu anterior matrimoni havia deixat cinc fills: Ramon, Conxita, 
Mercè, Maria i Frederico. Se sap que s’havien establert a Sant Joan de Vilatorrada vers el 
1896, a una casa del primer tram del carrer del Riu. Així doncs, era veí amb TCB i la seva 
família. Segons les dades documentals era pagès o jornaler agrícola. Cal destacar, cosa per 
d’altra banda normal en uns vidus tornats a casar, que Josep Vilalta Grau era almenys nou 
anys més gran que TCB. 
 

n definitiva, eren dos viduE
carrer que ja tenien una relació d’amistat anteriorment. Cal recordar que fou Josep Vilalta Grau 
el que anà a declarar la mort del segon marit de Teresa Corominas Badia, Joan Vila Oliva. 
Anaren a viure al carrer del Riu número 1 (actual número 3). 
 
E
Teresa Corominas Badia: 500 pessetes, un llit de ferro parat amb tot allò necessari, un catre, 
dos baguls, una arca, nou llençols i diverses robes i vestits i diverses peces de mobiliari; les 
quals coses ja havien estat entregades al futur marit. Aquest, per la seva part, accepta la dot i 
promet entregar una hipoteca que garanteixi la dot tan bon punt disposi de béns hipotecables, 
degut a la manca d’aquests en el moment del contracte. A més, TCB estableix que si mor 
abans que el seu marit, aquest podrà disposar de tots els seus béns, però que si el sobreviu, 
estipula com a hereu de les seves possessions el seu fill Amadeu Martínez Corominas. 
 

 causa del matrimoni la família del marit i TCB i el seu fill Amadeu s’instal·laren junts a lA
del primer. D’aquesta manera el nucli familiar creixia de dos a vuit membres. Això provocaria 
una altra època de misèria en la que, com s’ha pogut saber, els fills més petits recordarien la 
madrastra amb certa malícia. 
 
E
Sorribas (aproximadament 1888). El primer es troba anys més tard (1924) a la casa 6 del carrer 
Major de Sant Joan, casat i amb dos fills; d’ofici era paleta. Els dos fills petits eren Maria 
(aproximadament 1893) i Frederico (aproximadament 1895), aquest últim regentava anys més 
tard una fusteria als Quatre Cantons de Manresa. De Mercè Vilalta Sorribas no se’n sap l’edat, 
però si que s’ha esbrinat que es va casar amb un rajoler34 de Sant Joan. Tots eren naturals de 
Rajadell, segons les dades dels padrons consultats35. Només es té constància documental que 
els fills visquessin amb el matrimoni al padró de 1910, els dos primers, i al padró de 1900 (amb 
el pare) i al de 1904 (amb el matrimoni) els segons36. 
 
E
sols se’n té constància el 1910. Llavors, aquest ja exercia l’ofici d’espardenyer. Durant els 
primers anys d’aquest període baixava a Manresa a aprendre l’ofici d’un tal Magí Mestres, 
espardenyer al carrer Barreres/plaça Gispert. Més tard, Amadeu Martínez Corominas engegaria 
el seu propi negoci a Sant Joan, al carrer Major, al costat de Cal Llovet, on actualment hi ha 
una fleca. També exerciria paral·lelament l’ofici de barber, possiblement après  del Barber de 
Baix, que vivia al darrer tram del carrer del Riu. 
 

 
33 Cal aclarir que Calaff amb dues efes no és cap errada. 
34 Persona que fa rajols en una bòbila. 
35 Padrons de Sant Martí de Torroella de 1900, 1904, 1910 i 1924. 
36 Ja s’havia comentat en una altra nota que sovint passava que quedaven persones omeses en la confecció 
dels padrons. 
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Referit al context extern al nucli familiar, és en aquesta època que les germanes Carme i 
Dolores es casaren, mudaren i tingueren la primera criatura. Dolores, la més gran de les dues, 
es casà amb Ramon Santasussanna Ferrer, pagès de Salo, i tingueren una filla, Griteria 
Santasussanna Corominas, nascuda el dia 15 de març del 1906. Abans de 1924 ja havia 
enviudat i s’havia casat amb un obrer de Vacarisses, Pere Abelló Rojas, amb el que no 
tingueren cap fill, i s’instal·laren al carrer del Riu. Carme Corominas Badia, la més petita de les 
dues, havia contret matrimoni el 12 d’abril de 1903 amb Jaume Piñana Badal, de Castellar de 
Segarra, i havien tingut una filla, la qual anomenaren Corona, el 14 de maig de 1906. Per altra 
banda, els germans petits de TCB, Valentí i Mercè, seguien solters i vivint amb el seu pare a la 
mateixa casa del carrer Major 5.  
 
Josep Vilalta Grau morí el 27 de febrer de 1916, vora els seixanta anys (segurament 58), degut 
a unes febres tifoides. A la seva mort, Teresa Corominas Badia tenia 49 anys i quedava, en un 
espai de 28 anys des del primer casament, viuda tres vegades. El fill de TCB, Amadeu 
Martínez Corominas, vivia al domicili i és possible que llavors ja tingués la 
barberia/espardenyeria al carrer Major, a més de festejar amb una noia, Amèlia Brunet 
Baraldés. Alguns dels fills de Josep Vilalta Grau ja devien ser casats i vivint en un altre domicili 
- Mercè amb el rajoler, Conxita havia anat a viure amb el seu marit obrer cap a les propietats de 
Jaume Andreu Moncunill –, i els que no, segurament visquessin al domicili amb la seva 
madrastra i el seu germanastre fins a la data del seu casament. Se sospita que Ramon Vilalta 
Sorribas, el fill gran, fou l’últim a casar-se; ho feu aproximadament el 1918 en què anà a viure 
al carrer Major 6 amb la seva nova esposa, Carme Plans Brunet de Sant Vicenç de Castellet, 
amb la qual tingué almenys dos fills, Àngela i Valentí. 
 
També el 1918, concretament el 29 d’abril, el fill de Teresa Corominas Badia, Amadeu Martínez 
Corominas, es casava amb Amèlia Brunet Baraldés. Aquesta era filla d’un matrimoni 
d’immigrants provinent d’Aguilar i Castellar de Segarra, establerts a Sant Joan amb els seus sis 
fills vora 1898. Es casaren a la nova església parroquial de Sant Joan, davant del domicili del 
carrer del Riu on vivia Amadeu de solter i on s’establí el matrimoni. Per tant, a finals de 1918 el 
nucli 
familiar estava constituït per Teresa Corominas Badia i pel matrimoni Martínez – Brunet. 
  
Esteve Corominas Torruella, el pare de TCB, era gairebé octogenari quan, el 2 de desembre de 
1918, morí d’enteritis37. Aquesta malaltia fou causada per l’epidèmia de grip de 1918 que afectà 
a gran part de la població del país. Vivia a la casa de l’era amb Mercè i Valentí, dos dels seus 
fills. 
 
6.4. Lloc de residència 
 
Es tenen dades documentals sobre la residència de Teresa Corominas Badia durant aquest 
període. Aquestes són el padró de 1904, 1910 i la partida de defunció de Josep Vilalta Grau al 
1916. Se sap, doncs, que TCB visqué durant aquesta època al carrer del Riu número 1, que 
actualment és el número 3. No es té certesa de qui era la casa, però existeixen dues 
possibilitats. La primera i més probable seria que ja l’habités d’antuvi Josep Vilalta Grau i que, 
per tant, Teresa Corominas Badia simplement es mogués allí amb el seu fill; aquesta hipòtesi 
es basa en què al padró de 1900 ja apareix el susdit Vilalta en un número 1 del carrer del Riu. 
L’altra hipòtesi portaria a pensar que la casa ja l’habitava TCB des del matrimoni amb el  seu 
segon marit, Joan Vila Oliva; aquesta opció és més confusa i no es sustenta en cap base 
documental38. 
 
La casa que habitaven estava i està situada al capdamunt del carrer del Riu, essent el segon 
edifici per l’esquerra mirant cap al riu, just davant per davant en la distància de la casa de l’Era. 
És un edifici de dues plantes amb un pati a darrere que té sortida pel carrer del Sol. L’edifici 
original es conserva però n’ha estat reformada la façana i la distribució interior.  

                                                 
37 Inflamació de l’intestí. 
38 Vid capítol 5, subapartat 5.4 Lloc de residència 
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Imatge 6.2. Evolució del context familiar

 
 



 
La distribució de les sales, antigament, era l’exposada a continuació. A la façana principal s’hi 
trobaven dues portes, a l’esquerra la que duia a la barberia, amb uns batents de fusta exteriors, 
i a la dreta la que duia a la botiga o espardenyeria. Les dues sales a les que s’accedia estaven 
comunicades entre si per una obertura sense porta, però era des de la botiga que s’accedia al 
pis de dalt i a la part interior de la planta baixa. Seguia un passadís que donava a l’esquerra a 
la cuina i a la dreta a un celler o rebost, per acabar desembocant al pati, on hi havia el corral, el 
palomar, un femer, la comuna, el safareig i una mica de lloc per a guardar herba. Al pis de dalt 
s’hi trobaven les cambres (just a sobre de la barberia, de la cuina i del celler) i la sala (just a 
sobre de la botiga). El passadís desembocava a l’eixida, una mica de balconada de cara al pati, 
on hi havia la comuna. 

 
Imatge 6.3. Plànol de la casa del Carrer del Riu número 1 (actual número 3). 

 
6.5. Vida diària 
 
6.5.1 Modus vivendi i feina 
 
Sembla bastant clar que a partir de la data del casament amb Josep Vilalta Grau, Teresa 
Corominas Badia deixà de treballar per dedicar-se exclusivament a les feines de la llar, el corral 
i el tros. Als capítols matrimonials amb el susdit marit trobem que declara no tenir professió i el 
notari dona “fe [...] de la profesión del segundo [Teresa Corominas Badia]”, és a dir: confirma el 
fet que no treballi. 
 
Teresa Corominas Badia s’encarregava bàsicament de les feines de la llar. També s’ocupava 
de la criança dels conills, les gallines i la mica de bestiar porcí que poguessin tenir, anant a 
buscar el menjar al bosc, al camp o al mercat. Probablement ajudés també al seu marit al 
camp, així com probablement s’encarregués d’acompanyar el seu fill Amadeu i els altres petits 
(Frederico, Maria i potser Mercè) a escola, així com de cuinar, comprar… Probablement fos ella 
també l’encarregada de dur a vendre a la plaça tot el que es podien permetre de vendre del 
corral i la producció del camp. De tant en tant potser baixés a Manresa amb el propòsit de 
vendre a millor preu algun conill, una gallina... Al pati de la casa també hi tenien colomins39, els 
quals possiblement també estiguessin al seu càrrec. 
 
Sembla que en aquesta època Teresa Corominas Badia ja tenia una llibreta d’estalvi a la “Caja 
de Pensiones y Ahorros para la Vejez”, en la que hi devia anar dipositant poc a poc diners per a 
estalviar. 
 
6.5.2. Vestits 
 
Cal fer una petita menció al que seria el valor dels vestits. Com ja s’ha dit en d’altres capítols, 
antigament, la pagesia amb prou feines tenia més d’una muda diària. La majoria de vestits de 
mudar, doncs, tenien un gran valor. Així s’entreveu també a la dot constituïda per Teresa 

                                                 
39 Un tipus de coloms més petits que es criaven per a menjar. 
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Corominas Badia i declarada als capítols matrimonials, en què els vestits són valorats en cent 
pessetes, que equivaldria a la paga de dos mesos i mig a la fàbrica. 
 
6.5.3. Cultura i oci 
 
La vida de Teresa Corominas Badia s’estabilitza en aquesta etapa i es converteix en la típica 
vida d’una pagesa de poble, en què la majoria de temps lliure s’ocupa feinejant amb una cosa o 
l’altra. Les relacions veïnals devien ocupar la major part del temps ociós de cada dia: 
rumorologia, calúmnia i esdeveniments del moment. 
 
Pel que fa a les relacions socials, cal esmentar un apunt anecdòtic. Quan TCB es casà amb 
Josep Vilalta Grau, convisqueren a la mateixa casa sis fills més els cònjuges, mentre l’únic 
ingrés provenia de la feina al camp del marit (amb l’ajut dels fills i la dona). És per això que fou 
una època en què els fills passaren gana, ja que ara s’havien de repartir el menjar, que 
anteriorment havia estat per sis, entre vuit. Degut a això, se sap que els fills de Josep Vilalta 
Grau tenien certa malícia envers la seva madrastra, que per altra banda era la “causant” de les 
penúries econòmiques.40

 
També pel que fa a les relacions socials, comentar que la barberia era un punt important de 
reunió en el poble. La gent anava sovint a seure a la botiga o a la barberia simplement per 
passar l’estona i xerrar, sense necessitat d’haver-se d’afaitar o de provar-se unes espardenyes. 
 
Pel que fa a la cultura, en aquesta època hi hagueren importants actes festius relacionats amb 
l’Església degut a la inauguració del nou temple a Sant Joan de Vilatorrada, que havia de fer el 
servei d’església parroquial. Les festes d’inauguració es dugueren a terme el 10 i 11 d’octubre 
de l’any 1908, en què el veïnat, molt animat, enramà el poble davant la visita del bisbe i la 
celebració de la Missa Major.  

 
 

Imatge 6.4. Inauguració de la nova 
església parroquial el 10 d’octubre 
del 1908. Es pot apreciar la gran 
ornamentació que els veïns 
disposaren per a la celebració de la 
consagració del temple. Font: arxiu 
Full Parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
També en aquest període fou important l’activitat del casino El Progreso Vilatorrense, que 
s’implica especialment en la organització de la Festa Major. El 1902, montà un envelat on s’hi 
feu un ball amb l’orquestra Torres a la tarda i després el ball de Festa Major al vespre. 
Semblants són els programes de Festa Major organitzats pel casino de 1906 a 1914, però els 
balls es feien al local de l’entitat. També s’hi afegiren nous actes com enlairament de globus 
aerostàtics, focs artificials, etc... 
 
Val la pena destacar que és molt possible que durant aquesta època com en totes les altres, 
Teresa Corominas Badia i família assistissin a la Festa Major dels pobles propers i dels més 
llunyans on hi tenien família. Així probablement anessin a Manresa, Rajadell… 

                                                 
40 Aquestes dades s’han obtingut a través de la font oral principal, Teresa Martínez Brunet, la qual ho 
havia sentit dir d’una de les filles de Frederico Vilalta Sorribas. 
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6.5.5. Apunts històrics 
 
S’ha de destacar, com a apunt històric, el desastre que provocà l’aiguat de l’octubre de 1907 a 
tota la conca del Cardener, des de Súria fins a la desembocadura al riu Llobregat. Moltes 
indústries hagueren de cessar l’activitat durant una bona temporada i milers d’obrers quedaren 
a l’atur. El rei Alfons XIII visità Manresa dies després, cosa que suscità una gran expectació 
popular. 
 
A Manresa també se celebraren, el 1909, importants festivitats amb motiu del centenari de la 
Batalla del Bruc.  
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6.6. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Context geogràfic Context familiar Llocs de residència Vida diària 

E 
S 
P 
A 
N 
Y 
A 

·Crisi Restauració: 
inestabilitat política. 
·Diversificació 
industrial. Millora 
econòmica. Fort 
creixement 
demogràfic. 
·Diversificació de 
l’oci. 

C 
A 
T 
A 
L 
U 
N 
Y 
A 

·Creixement 
catalanisme polític. 
Creació de la 
Mancomunitat de 
Catalunya (1912). 
·Setmana Tràgica 
(1909). 
·Millora agricultura. 
·Diversificació 
industrial. 
Repatriació capital 
colonial. 

 
 

 
TERESA 

 
COROMINAS 

 
BADIA 

 
 
- 

 
Període  

 
de  1901 a 

 
 1919 

 
 
- 
 
 

El tercer 
 

 matrimoni 
 
 
 

 
 
L 
O 
C 
A 
L 

·Sant Joan de V.: 
-Creixement 
urbanístic i 
demogràfic. 
Reformes 
urbanístiques. 
·Canvi fabril a 
l’electricitat. 
·Pes agrícola i 
industrial. 
·Casino El Progreso 
Vilatorrense. 

 
 
 
 
 
 
·Sant Joan de Vilatorrada  
- 14 carrers. 
- Nova església parroquial al 
capdamunt del carrer del Riu 
(1908) 
 
 
 
 
 
 
·D’altres municipis: 
- Rajadell 
- Aguilar de Segarra (Aguilar i 
Castellar) 
- Sant Vicenç de Castellet. 

·Matrimoni amb Josep 
Vilalta Grau, 11-12-
1901. Església 
parroquial de Sant 
Joan de V. (al mas 
Sant Joan) 
 
·Convivència amb els 
fills del marit: Ramon, 
Conxita, Mercè, Maria i 
Frederico. 
 
·Matrimonis de les 
germanes Carme i 
Dolores de Teresa 
Corominas Badia. 
 
·Progressiva 
emancipació dels 
fillastres. 
 
·Mort marit, Josep 
Vilalta Grau, 27-2-
1916. 
 
·Matrimoni del fill de 
TCB, Amadeu Martínez 
Corominas amb Amèlia 
Brunet Baraldés, 29-4-
1918, 
 
·Mort pare, Esteve 
Corominas Torruella, 2-
12-1918. 

 
 
 
 
 
 
·Carrer del Riu 
número 1, actual 
número 3 de Sant 
Joan de Vilatorrada. 
 
-Situat al capdamunt 
del carrer del Riu. 
 
-Casa de dos plantes 
amb la barberia, 
l’espardenyeria i un 
pati amb corral, cort, 
etc... 

·Dedicació a la família 
al corral i al camp. 
 
·Vida de poble 
enfeinada. Relacions 
veïnals. 
 
·Fillastres maliciosos. 
 
·Nova església 
parroquial (1908).  
 
·El Progreso 
Vilatorrense: 
organització amena 
de diverses festes 
majors. 
 
·Apunts històrics: 
Aiguat 1907, visita 
rei. 
Festes del centenari 
de la batalla del Bruc 
(1909) 



7. La vida d’àvia41  
 
7.1. Context històric42 (1919-1940) 
 
El període estudiat en aquest capítol engloba les etapes de dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930), la IIa. República Espanyola (1931-1936) i la Guerra Civil (1936-1939). 
 
7.1.1. La dictadura de Primo de Rivera 
 
La crisi del sistema canovista de la Restauració esdevinguda a les dos primeres dècades del 
segle XX, sumat al creixement del poder militar i a la conflictivitat social de l’època van portar la 
necessitat d’establir un govern fort, cosa que l’executiu del moment no podia garantir. 
D’aquesta manera, arrel del desastre d’Annual a la guerra del Marroc - que implicava 
responsabilitats del rei, militars i conservadors -, el general Primo de Rivera va fer un cop 
d’estat (12-9-1923) per imposar-se al govern, cosa que fou ben rebuda per la opinió pública 
espanyola. En part això es degué a que el nou govern pretenia impulsar un regeneracionisme 
al país, tornant el poder a la democràcia quan els problemes del sistema polític canovista 
haguessin estat “netejats”. Alfons XIII, per la seva part, no s’oposà al nou règim militar. 
 
Econòmicament, la dictadura fou una etapa d’expansió econòmica important basada en 
l’intervencionisme de l’estat i el monopolisme. Es fomentaren la construcció d’obres públiques, 
es constituïren grans monopolis, i es fomentà el proteccionisme econòmic. Socialment, destacà 
la repressió del moviment obrer amb un cert manteniment d’algunes estructures obreres, com 
la UGT, i la intervenció en les relacions laborals. Destacà també la política anticatalana que 
s’exercí. 
 
La oposició al règim, però, es generalitzà a mida que passava el temps: intel·lectuals, la CNT 
clandestina i radical, els nacionalistes... Així que, amb l’empitjorament de la situació econòmica 
precipitada amb el crac de la borsa de Nova York de 1929, Primo de Rivera dimití el 28 de 
gener de 1930. Es formà, aleshores, un govern provisional que pretenia recuperar el sistema 
monàrquic de la Restauració, cosa inviable degut al suport del rei a la dictadura. 
 
Pel que fa a Catalunya, en termes de societat i política, la dictadura va suposar un retrocés pel 
moviment catalanista ja que el 1925 se suprimí la Mancomunitat Catalana, es clausuraren 150 
entitats catalanistes així com diaris i publicacions. També es prohibiren els símbols i la llengua 
catalana en públic, és adir, l’expressió de la cultura del país. Econòmicament, Catalunya seguí 
amb el creixement econòmic dels anys vint, tot i que també fou afectada fortament per la crisi 
econòmica dels darrers anys de la dècada. El 1922 es constituí la Unió de Rabassaires com a 
sindicat agrícola. 
 
En referència al context local, la demografia s’estancà al poble de Sant Joan de Vilatorrada i 
l’ajuntament es dedicà a fer créixer les reformes urbanístiques pel que fa als serveis: aigua 
potable (1929), telèfon i millora de la xarxa elèctrica. El 1921 es fundà el Sindicat de Pagesos i 
va augmentar, pel que fa al camp, el pes del conreu de cereals. En l’àmbit cultural, el 1928 es 
creà l’organització lúdica La Verbena, que fou principalment activa de 1925 a 1930. 
 
7.1.2. La Segona República Espanyola 
 
Amb la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera es va constituir un govern provisional 
monàrquic molt feble. Socialistes i republicans van buscar consens per acabar amb el règim 
monàrquic i establir la república amb el pacte de Sant Sebastià (agost de 1930). Mesos més 
tard, a la caserna militar de Jaca es proclamava la República(12-12-1930). Les tropes 
monàrquiques dissolgueren la revolta i afusellaren els seus cabdills, provocant el descrèdit total 
del règim. D’aquesta manera, a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, la coalició 
republicana va obtenir la victòria a la majoria de ciutats de l’Estat. L’entusiasme ciutadà va 

                                                 
41 L’etapa de Vida d’àvia es considerarà, tal i com indica el títol, a partir del naixement de la primera néta 
fins a la mort de Teresa Corominas Badia. 
42 El context històric d’aquesta etapa és certament molt espès. S’obviaran, doncs, certs detalls que alguns 
podrien considerar imprescindibles per resumir aquest període històric. 
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portar la gent al carrer per demanar la proclamació de la república i els esforços del rei per 
reconduir la situació foren en va: el 14 d’abril de 1931 es proclamava la República i es 
constituïa un govern provisional a mans d’Alcalá Zamora, amb l’exili d’Alfons XIII. El 28 de juny 
de 1931 se celebraren eleccions a Corts constituents, on republicans i socialistes obtingueren 
la gran majoria de vots.  El 9 de desembre del mateix any s’aprovava una nova Constitució, 
molt progressista, i s’iniciaven les reformes en diferents sectors: agrari, relacions 
eclesiàstiques, militar, educació, treball, descentralització estatal; reformes que en molts casos 
toparen amb la pressió dels grups més conservadors. Finalitzat l’anomenat Bienni Reformista 
(1931-1933), amb Alcalá Zamora de president de la República i Azaña del govern, s’inicià 
l’anomenat Bienni Radicalcedista (1934-1936), en el que la CEDA, principal partit de la dreta, 
entrava amb majoria al parlament. En aquesta etapa es visqueren greus conflictes per l’aturada 
de la reforma agrària i l’alliberament d’alguns generals contraris al règim, a més d’insurreccions 
anarquistes a arreu de l’Estat. L’episodi conflictiu més important es donà l’octubre de 1934, 
quan es formà un nou govern amb tres ministres de la CEDA, cosa que per les esquerres i el 
moviment obrer fou vist com un perill per a la república. Així el 5 d’octubre es convocà una 
vaga general de seguiment irregular i el dia següent, Lluís Companys, president de la 
Generalitat de Catalunya, declarava l’Estat Català dins la República, alhora que a diversos 
punts del país es vivien fort moviments insurreccionals. Finalment, el conflicte fou controlat per 
l’exèrcit i durament reprimit. La repressió provocà al seu torn un ampli rebuig del govern per 
part de l’opinió pública. Foren convocades eleccions generals per al dia 16 de febrer de 1936, 
en què les forces progressistes s’hi presentarien unides en el Front Popular, a l’altra banda de 
la unió de dretes sota el nom de Bloc Nacional. El Front Popular guanyà les eleccions i 
ràpidament reactivà la reforma agrària i declarà l’amnistia per als presos polítics. L’extrema 
dreta reaccionà violentament davant la victòria d’esquerres cosa que provocà que la vida 
política i social es radicalitzés, amb nombrosos atacs i assassinats tant per l’esquerra com per 
la dreta. Al camp també augmentava la conflictivitat social. El 17 de juliol de 1936 es produí un 
cop d’estat que desembocaria en la guerra Civil. L’activitat política de la república es veuria 
reduïda a partir d’aleshores. 
 
Econòmicament, durant aquests anys Espanya rebé el cop de la crisi econòmica de 1929, 
originada a Estats Units, especialment pel que feia a temes d’exportació i d’inversió estrangera. 
Tot i així, el mal funcionament de l’economia espanyola també venia donat per causes internes, 
ja que hi havia una gran taxa d’atur, especialment a nuclis urbans, que es reduí, però, a partir 
de 1934. Socialment, destaca la gran conflictivitat laboral degut a l’atur i la politització de la vida 
social i les insurreccions anarquistes (especialment Casas Viejas, 1933). L’activitat de la CNT i 
la FAI (anarquistes) desplaçà l’hegemonia de la UGT. Aquesta aconseguí enfortir-se durant el 
Bienni Reformista i a partir de 1934 radicalitzà les seves posicions. 
 
Amb la victòria electoral de 1931, Esquerra Republicana de Catalunya (unió de diferents forces 
d’esquerra catalana) va proclamar la república a Barcelona. Així es va formar un govern 
provisional de caire progressista que durà fins a setembre de 1932, data en que s’aprovà 
l’Estatut d’autonomia, en què s’assumia l’autogovern de la comunitat autònoma catalana. La 
Generalitat inicià aleshores una forta acció reformista i catalanista que es mantingué després 
de la victòria de les dretes al Govern central. Amb els fets d’octubre de 1934 i la declaració de 
l’Estat Català del president Companys (successor de Macià a la seva mort) es declarà l’estat de 
guerra i les forces governamentals assetjaren el palau de la Generalitat. A la matinada del dia 7 
Companys es rendí i ell i la majoria del seu govern fou empresonat. La repressió fou enorme: 
se suspengué l’Estatut, es tancaren diaris, es clausurà el parlament i s’entregà el govern de la 
Generalitat a un militar. Amb les eleccions del febrer de 1936 es reinstaurà el govern 
d’esquerres reformista a càrrec del Front d’Esquerres, ja amnistiats Companys i els seus 
consellers pel Govern central, i es creà un clima polític bastant tranquil en comparació amb 
l’espanyol, excepte pel que fa a la conflictivitat laboral. 
 
L’economia catalana no quedà tan perjudicada com la resta de l’Estat per la crisi de 1929. El 
sector secundari era el predominant, especialment en indústria tèxtil. En el sector agrícola 
destacaven els productes destinats a l’exportació (oli, vi , fruita seca). Socialment, augmentà la 
conflictivitat obrera protagonitzada pels seguidors de la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) i 
també per una CNT cada cop més radical. Pel que fa al camp, les protestes dels pagesos, i 
especialment dels rabassaires, també es radicalitzaren. 
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En la línia anterior, Sant Joan de Vilatorrada no experimentà creixement demogràfic visible en 
aquesta etapa. Tot i així, es creà el projecte d’eixample del poble (1934) per a regular el 
creixement demogràfic de principis de segle. Pel que fa als transports, la primera línia 
d’autobús data de 1932. En aquest període, es feu evident la importància en l’oci d’entitats 
culturals com La Verbena i El Cor del Poble. 
 
7.1.3. La Guerra Civil 
 
Enmig de la divisió política, de la conflictivitat laboral i la tensió general entre les forces socials i 
polítiques, així com els assassinats de dirigents d’esquerres i dretes, el general Mola dirigí una 
conspiració en forma de cop d’estat iniciada a diversos punts de la península, tot i que va 
començar a Melilla el 17 de juliol de 1936. A partir d’aquell dia la revolució triomfà a diversos 
punts (Galícia, Mallorca, Saragossa, Navarra, nord d’Àfrica, Canàries) però no tingué èxit a les 
ciutats més importants. El govern autoritzà el repartiment d’armes entre els seguidors del Front 
Popular i els sindicats – organitzacions que tindrien un paper protagonista durant la guerra. A 
conseqüència del cop d’estat Espanya quedà dividida en dues zones, la republicana i la 
nacional. A partir d’aquest moment, la implicació internacional tindria una gran importància, 
especialment pel bàndol franquista (el general Franco en prengué el cabdillatge a partir del 
setembre de 1936) que rebé el gran ajut dels règims feixistes d’Europa (Itàlia, Alemanya, 
Portugal). Per la seva part, el bàndol republicà rebé l’ajut de voluntaris europeus organitzats en 
Brigades Internacionals i del suport directiu i militar de la Unió Soviètica. L’Església donà suport 
incondicional (llevat en escasses excepcions) al bàndol franquista.  
 
La guerra doncs inicià el seu desenvolupament. En la primera etapa (juliol del 36 a març del 37) 
els nacionals intentaren, sens èxit, conquerir Madrid. Ocuparen però la meitat oest del país, 
excepte una franja entre Oviedo i Bilbao i la conca del Tajo als voltants de Toledo. La costa del 
Mediterrani seguia essent republicana fins prop de Màlaga, ja nacional; Castella la Manxa 
també seguia essent republicana en la seva major part. En la segona etapa els esforços 
nacionals es concentraren en la franja cantàbrica tot conquerint-la, mentre els republicans 
iniciaven ofensives per alleugerir l’atac sobre la susdita franja. Durant la tercera etapa 
(desembre 1937 a novembre de 1938) el republicans recuperaren la ciutat de Terol que 
reconqueriren els nacionals. En aquests moments el desgast de les tropes republicanes es feu 
evident. Al juliol del 38 s’inicià la batalla de l’Ebre que havia de portar als nacionals a entrar a 
Catalunya a finals de desembre i el gener i febrer del 39, ja en la quarta etapa. Al març, Madrid 
queia, arrossegant la resta de territori republicà sota el jou feixista. L’1 d’abril Franco declarava 
el final de la guerra. S’iniciava així una dictadura que duraria fins a 1975, amb un gran retall de 
llibertats i gran misèria durant la immediata postguerra. 
 
Econòmicament, el ritme normal s’alterà degut a la guerra. Foren morts molts propietaris i 
empresaris i els obrers s’uniren a la causa republicana anant a lluitar als fronts. La indústria 
metal·lúrgica i d’altres foren reconvertides en indústries de guerra. Socialment, ja s’ha comentat 
que el moviment obrer fou el protagonista d’aquesta guerra: la CNT i la FAI encapçalaren 
importants campanyes de propaganda per mobilitzar els obrers al front. 
 
A Catalunya, el control de la revolució va deixar la població armada (degut als assalts a les 
casernes) i enquadrada dins les organitzacions obreres. El poder públic no podia controlar les 
organitzacions, que provocaren actes violents i assassinats contra eclesiàstics, propietaris i 
esglésies. La Generalitat va encarrilar la revolució obrera convocant els dirigents dels grups 
armats en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que es dissolgué ràpidament. Es formaren 
columnes de milicians per anar al front, mentre a Catalunya es col·lectivitzava l’economia degut 
a la mort de molts propietaris. Catalunya fou ocupada a partir del desembre de 1938 i pel febrer 
del 39 ja havia estat ocupada en la seva totalitat, imposant la repressió a arreu. Cal destacar 
que per les fronteres catalanes amb França sortiren gran part dels exiliats catalans, incloent-hi 
dirigents republicans i intel·lectuals. 
 
Durant la guerra, Sant Joan experimentà, de la mateixa manera que molts pobles de 
Catalunya, les conseqüències del conflicte. Reducció demogràfica, crema de les imatges dels 
sants i peces de l’església, confrontaments, etc...  els únics actes culturals que es convocaren 
foren partits de futbol per recaptar diners pel front. Es col·lectivitzaren alguns terrenys i la 
fàbrica Gallifa acollí a soldats. El 24 de gener de 1939 els nacionals amb la guàrdia mora i els 
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falangistes entraven al poble des del Collbaix per anar després cap a Manresa. S’inicià, amb la 
postguerra, un clima de repressió molt dur.  
 
7.2. Context geogràfic 
 
Els únics canvis en l’urbanisme de Sant Joan de Vilatorrada foren la creació de dos carrers 
nous, de Sant Valentí i de Vilaseca, i la construcció de 52 edificis nous. Cal comentar la situació 
de dos punts geogràfics: el Collbaix i el Regadiu. El Collbaix és un turó que corona el poble a 
un quilòmetre per l’oest. El Regadiu és com els veïns anomenen una zona situada a la banda 
oposada del Cardener respecte Sant Joan. Rep aquest nom per la irrigació d’un ramal de la 
Sèquia de Manresa i inclou diferents camps i granges com el Poal, la granja Troy, etcètera... En 
aquesta zona molt veïns i tenien un petit hort o un camp destinat a l’autoconsum. Per arribar-hi, 
s’havia de passar pel pont petit o de les fàbriques, situat al nord del poble, sobre les fàbriques. 
 
És esmentat, al llarg del capítol, el barri de les Escodines de Manresa, aleshores habitat 
majoritàriament per pagesos. Està situat a l’altre banda del torrent de Sant Ignasi respecte el 
Puig Cardener43, prop del convent de Santa Clara. 
 
7.3. Context familiar 
 
El dia 17 de gener de 1919 naixia la primera néta de Teresa Corominas Badia, lògicament filla 
d’Amadeu i Amèlia, ja que no tenia més fill vivent que Amadeu. De nom se li posà Teresa, com 
la seva àvia, Antònia i Francisca (del seu avi matern). Naixé a casa la seva àvia, al carrer del 
Riu número 1, actual número 3. Aquesta persona resultaria molt rellevant per l’estudi de Teresa 
Corominas Badia, ja que Teresa Martínez Brunet, la nounada, és la principal font oral 
d’informació. 
 
Al juny de 1926 naixé el segon nét de Teresa Corominas Badia, Josep Maria Martínez Brunet. 
El seu padrí fou el germà de Teresa Corominas Badia, Josep, que aleshores vivia a les 
Escodines de Manresa. L’infant, però, morí al cap de quatre mesos, el 5 d’octubre de 1926, de 
gastroenteritis o meningitis, segons la font. 
 
El 13 de maig de 1928 naixia el darrer nét de Teresa Corominas Badia, Marcel·lí Martínez 
Brunet. Així doncs, per un bon temps, quedava configurat el  
nucli familiar dins la casa: Teresa CB; Amadeu Martínez Corominas, Amèlia Brunet Baraldés; 
Teresa i Marcel·lí Martínez Brunet. 
 
Aproximadament a finals dels anys 20 o principis dels trenta, Valentí i Mercè Corominas Badia, 
germans solters de TCB, es mudaren a la casa veïna a la de la seva germana, al que seria 
l’actual carrer del Riu número 5. Deixaven, per tant, la casa de l’Era, on havien viscut fins 
aleshores. 
 
Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1938), morí Maria Brunet Baraldés, germana d’Amèlia 
Brunet Baraldés, la jove de TCB. A la seva mort vivia sola amb el seu pare, octogenari, al 
carrer de Santa Eulàlia, així que la família decidí que Francisco Brunet Casajoana s’instal·lés a 
la mateixa vivenda que la resta de la família. Així el consogre de Teresa Corominas Badia, 
aquesta ja a la setantena, s’unia al nucli familiar.  
 
També durant la guerra, la família (especialment els néts) va travar forta amistat amb uns 
soldats de Bellpuig (Urgell) i les seves esposes. D’aquesta manera, sovint aconseguien menjar 
i el portaven a cuinar a la seva casa, on es quedaven a fer la migdiada, a passar l’estona, 
etcètera... Quan Francisco Brunet Casajoana va abandonar el pis del carrer de Santa Eulàlia 
de Sant Joan per anar a viure a la casa de Teresa Corominas Badia, les esposes dels soldats 
s’instal·laren al pis del consogre. 
 

                                                 
43 vid capítol 4, subapartat de Context geogràfic. 
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 Imatge 7.1. Evolució del context familiar. 



Durant la Guerra, per altra banda, el fill (Amadeu) fou destinat a fer fortificacions i cavar 
trinxeres. S’instal·là una temporada a casa el seu oncle Marcel·lí, a Arbúcies, i a l’hora de 
l’entrada dels nacionals s’escaparen a peu fins a Terrassa i aconseguiren tornar a Manresa 
amb tren. 
Quan els nacionals van entrar a Manresa i a Sant Joan de Vilatorrada, a finals de gener del 
1939, obligaren a la població a hostatjar militars a les cases. Així fou com a la casa de TCB s’hi 
instal·là un capità, un alferes i un soldat ras, pel temps que s’estigueren allí. Els dos primers 
dormien a una cambra del primer pis mentre que el soldat ras dormia al banc de la barberia. 
 
El 16 de novembre de 1940, Teresa Corominas Badia era atropellada per un carro a Sant Joan 
de Vilatorrada. Moria quatre dies després, el 20 de novembre, com a conseqüència d’una 
hemorràgia interna.44

 
7.4. Lloc de residència 
 
Durant aquesta època, Teresa Corominas Badia i la família Martínez Brunet visqueren a la 
mateixa casa on TCB havia viscut des del casament amb Josep Vilalta Grau: al carrer del Riu 
número 1, que ja en aquest període passaria a ser el número 3. 
 
Aproximadament a aquesta època, no sabem si abans o després, Amadeu Martínez Corominas 
fixà el seu negoci als baixos de la vivenda. Així l’habitatge, la barberia i l’espardenyeria estaven 
en un sol edifici i no separades45. 
 
 
 

                 
 
Imatges 7.2 i 7.3. Imatges del Carrer de Riu i del número 3 actualment. A la foto de 
l’esquerra podem observar dues obertures més fosques a la vorera esquerra, que corresponen 
al número 3 del carrer del Riu (anys 40-50). A la dreta, foto actual de la casa, reformada, amb 
la perruqueria Amadeu, negoci familiar heretat del fill de Teresa Corominas Badia, regentat pel 
nét d’Amadeu Martínez Corominas. 
 
 

                                                 
44 La mort de Teresa Corominas Badia es relata amb més detall al subapartat 7 d’aquest capítol 
45 Cal recordar que la barberia havia estat al carrer Major, just al costat de la casa de cal Llovet. 
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7.5. Vida diària 
 
7.5.1 Modus vivendi i feina 
 
En aquesta època, Teresa Corominas Badia vivia, econòmicament parlant, dels ingressos del 
negoci del seu fill, que com ja s’ha dit regentava una barberia i una espardenyeria. Val la pena 
destacar que TCB disposava d’una llibreta d’estalvis i que era l’encarregada de vendre 
l’excedent de la producció al mercat, per la qual cosa sovint baixava a Manresa on es pagaven 
millor les gallines. Com a anècdota a comentar, per Pasqua comprava per un ral un ou de 
xocolata per a la seva néta, de la qual era padrina.  
 
Junt amb Amèlia Brunet Baraldés, la seva jove, s’encarregava del camp que la família (Valentí 
Corominas Badia i Francisco Brunet Casajoana) tenia arrendat o comprat al Regadiu. Així hi 
anava a diari a encarregar-se’n. També s’encarregava “d’anar a fer herba i ruacs46  pels 
conills”: a collir el menjar necessari per alimentar el conillam. 
 
Podem establir que, en definitiva, s’encarregava especialment del corral i de l’hort que, segons 
Teresa Martínez Brunet “era lo seu”.  
 
7.5.2. Vestits 
 
Cal fer un esment especial al que seria la indumentària de dol, que en aquest capítol es fa 
evident ja que les àvies anaven endolades quasi sempre. Tot i així, la vestimenta de dol es 
podria extrapolar a qualsevol etapa immediatament posterior a una mort relacionada 
directament amb Teresa Corominas Badia. 
 
La indumentària de dol consistia en portar alguna peça de vestit negra o sovint tota la roba 
d’aquest color. El dol es dividia en dues etapes: dol rigorós i mig dol. En la primera acostumava 
a ser més evident i en la segona podia ser que el dol es ressaltés només en certes peces del 
vestir. Teresa Corominas Badia, en la última etapa de la seva vida, vestia completament negra: 
mocador al cap, camisa i faldilles.  
 
7.5.3. Cultura i oci 
 
L’ocupació diària de Teresa Corominas Badia segueix en la línia de l’etapa anterior, és a dir, 
vida de poble: constantment feinejant, xerrotejant amb el veïnat i amunt i avall del bosc al corral 
i del corral al regadiu. 
 
Pel que fa a la qualitat de vida, en aquesta època aconsegueixen una estabilitat i ni tan sols la 
guerra aconsegueix empènyer la família a la fam absoluta gràcies a l’amistat amb els soldats 
de Bellpuig i les seves esposes i també de l’ajut d’un nebot (fill de Marcelino Martínez Pérez) 
destinat a Intendència a Calaf. 
 
Aquestes dues dècades són força rellevants pel que fa al creixement cultural al poble de Sant 
Joan de Vilatorrada. L’associació lúdica – i també d’ajuda mútua - La Verbena, recentment 
creada, va posar en marxa una coral i organitzava balls i representacions al local de Cal Llobet 
(o Llovet), al carrer Major, i posteriorment al carrer del Riu. El 1926 es creà una agrupació 
anomenada El Cor del Poble que també feia activitats teatrals. La primera de les entitats, a 
més, acollia la majoria d’actes de festa major i a partir de 1936 de carnestoltes, festivitat nova 
al poble. Amb la guerra es dissolgué l’activitat cultural tot i que no es dissolgueren les entitats. 
En relació a Teresa Corominas Badia, es possible que presenciés alguna de les obres de 
teatre, però no es creu que fossin les activitats de lleure que més perseguia durant aquesta 
època. 
 
 
 

                                                 
46 Brots de pi tendres que es donaven als conills, segons l’ús de la paraula que feia servir Teresa Martínez 
Brunet. 
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7.5.4. Apunts històrics 
 
Alguns apunts històrics, pel que fa a la República, serien el robatori de la rectoria de 1932, els 
fets de l’octubre de 1934 (en què alguns habitants volgueren viatjar a Barcelona). Pel que fa a 
la guerra civil, diferents assassinats que se succeïren els dies posteriors a l’alçament nacional, 
la crema dels sants de l’església, l’arribada dels nacionals, etc... 
 
7.6. Descripció de Teresa Corominas Badia 
 
No s’ha parlat de l’aparença física i psicològica fins ara ja que les úniques dades descriptives 
de la persona de Teresa Corominas Badia són d’aquesta etapa. Això es deu a que la principal 
font i la més fidedigna és Teresa Martínez Brunet, la seva néta. 
 
7.6.1. Aparença física 
 
Se sap ben poca cosa sobre l’aparença física de Teresa Corominas Badia i únicament del 
període estudiat en aquest capítol. És descrita com una dona ferma, alta i robusta. Sabem que 
era desdentegada i de pell colrada, enfortida per la vida de pagesa. També que sordejava. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 7.4 i 7.5. Única imatge que es conserva de Teresa Corominas Badia. A la imatge de 
l’esquerra, s’hi pot veure: Teresa Corominas Badia (1), Corona Piñana Corominas (2; neboda 
de TCB), Carme Corominas Badia (3; germana), Amèlia Brunet Baraldés (4; jove), Teresa 
Martínez Brunet (5; néta) i Griteria Santasussana Corominas (6; neboda). La fotografia data 
aproximadament de 1926, ja que Amèlia Brunet Baraldés es veu embarassada del segon fill 
que nasqué al juny d’aquest any. Les dones miren com ballen sardanes a la plaça de l’Església 
de Sant Joan de Vilatorrada. A la dreta, trobem un detall de la cara de Teresa Corominas 
Badia. 
 
7.6.2. Personalitat 
 
Al llarg de la lectura de la vida de Teresa Corominas Badia, hom es pot haver fet una idea de 
quina seria la seva personalitat. Segons Teresa Martínez Brunet, TCB tenia una personalitat 
molt semblant a la seva aparença física: forta i valenta. TCB devia ser una persona amb una 
forta empenta pel munt de contrarietats que hagué de suportar al llarg de la seva vida i de les 
quals, en tots els casos, seguí endavant. Aquesta força de voluntat es demostrava també en 
els seus hàbits diaris: sempre trafiquejant i feinejant, es llevava a les 5 del matí per anar a fer 
llenya i ruacs pels conills i tornava carregada d’un feix, als seus 70 anys. Quan calia, ajudava al 
camp del seu germà o d’algun familiar i anava a Manresa a peu a vendre un conill per obtenir 
un ral més que a Sant Joan. D’aquí se’n desprèn també el coneixement del valor del diner, 
relacionat amb la misèria passada. Se sap que recordava vivament les penúries passades a la 
seva infància a Sant Llorenç de Morunys, cosa que probablement la marqués. D’altra banda, 
aquesta personalitat tan dura la portava sovint a desqualificar els altres i a tractar-los de 
ganduls i figaflors, a tall d’exhortació. 
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7.6.3. Altres trets personals 
 
Com a simple comentari, Teresa Corominas Badia conservà al llarg de la seva vida 
característiques lingüístiques de la Vall de Lord: paraules com “cortus” (quartos), “nantrus” 
(nosaltres), basqueig (mareig), “puiar” (pujar), etc... 
 
Teresa Corominas Badia era una persona sense conviccions polítiques. Pel que fa a la religió, 
era dona d’anar a missa només els diumenges, com manava la tradició. 
 
7.7. Mort 
 
7.7.1. Els fets 
 
La mort de Teresa Corominas Badia és un dels episodis més curiosos de la seva vida i és 
relatat per la néta, Teresa Martínez Brunet. 
 
El dissabte 16 de novembre de 1940, Teresa Martínez Brunet plegà de treballar i a l’arribar a 
casa a l’hora de dinar es trobà a la seva àvia, Teresa Corominas Badia, que sortia tot dient-li 
que no li faria el dinar perquè anava al Regadiu a fer herba pels conills. El pare de Teresa 
Martínez Brunet, Amadeu Martínez Corominas, es trobava efectuant un domicili a un malalt47 i 
la mare, Amèlia Brunet Baraldés, ja es trobava al Regadiu.  
 
Teresa Corominas Badia, doncs, es dirigí cap al regadiu tot enfilant el poble riu amunt. Al 
passar pel Pont Petit o de les Fàbriques, en aquella època reconstruït provisionalment ja que 
fou volat durant la Guerra, la seguia un carro conduït per un noi i portat per un burret. L’animal 
estalonà a TCB al passar per sobre el pont i aquesta caigué i es colpejà el cap amb una de les 
guies de ferro del pont, que impedia que els carros se sortissin de l’empostissat (ja que no tenia 
baranes). El jove carreter no pogué aturar a temps el burret i la roda del carro passà per sobre 
l’abdomen de TCB, atropellant-la. 
 
Al cap de poc, Teresa Martínez Brunet rebia la visita de la dona del director de la fàbrica Gallifa 
que li digué que en aquell moment li portaven a la seva àvia, tot relatant-li l’incident. 
Efectivament, dos obrers arribaren poc més tard amb Teresa Corominas Badia asseguda en 
una cadira, ja que llavors no hi havien ambulàncies. La pujaren a la seva cambra i poc després 
vingué el metge del poble, el doctor Josep Papaceit Arola, que li cosí el trau del cap. 
L’hemorràgia interna de l’abdomen fou, però, imparable amb els mitjans de l’època i de la 
mateixa manera, quedà deixatada mentalment. Teresa Corominas Badia morí el 20 de 
novembre a la una48 a casa seva, al carrer del Riu número 3, a causa de l’hemorràgia interna 
provocada per l’atropellament.  
 
7.7.2. Els fets post mortem 
 
La mort de Teresa Corominas Badia, tan intranscendent pel que es pot pensar a primera vista 
d’una persona sense cap mena de paper rellevant en la vida d’una comunitat, va aixecar pols al 
veïnat. La postguerra immediata fou una època de repressió dura i qualsevol excusa servia per 
burxar les famílies que havien estat fidels al règim republicà. Així fou com l’alcalde del poble, 
Josep Fíguls - més conegut com a Refilat i veí de la família - intercedí en la mort de Teresa 
Corominas Badia. El vailet que menava el carro que l’atropellà era fill d’Agustí Soler Fosas, 
rabassaire d’ERC que havia estat alcalde de 1936 a 1938. Havia estat afusellat al Camp de la 
Bóta el 8 de novembre per la repressió franquista, després de 10 mesos d’empresonament. La 
seva esposa havia quedat vídua i amb dos fills al seu càrrec i en misèria a manca del sou del 
marit. Per interessos no concretats, a part de la intenció de fer “caure la casa” de la família del 
rabassaire, l’alcalde Refilat pressionà la família Martínez Brunet perquè instés a fer pagar 
danys i perjudicis la família del vailet carreter. Amadeu Martínez Corominas, el fill de TCB, no hi 
va estar d’acord i decidí no reclamar cap mena d’indemnització a la vídua de Soler. 
 

                                                 
47 Era a afaitar-lo; cal recordar que era barber. 
48 El certificat de defunció no especifica si és la 1 AM o PM, però se suposa, per la visualització d’altres 
certificats, que és AM. 
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Teresa Corominas Badia no deixà testament però als darrers capítols matrimonials, amb Josep 
Vilalta Grau el 1901, estipulava que si sobrevivia el seu marit, cosa que aconseguí, deixava 
totes les seves pertinences al seu fill Amadeu. Així, aquest heretà tot el que tenia la seva mare, 
que per d’altra banda era ben poc i ja ho compartien en la mateixa casa, i heretà també els 
diners acumulats a la seva Llibreta de la Caixa d’Estalvis49. Amb la quantitat que allí hi havia, 
Amadeu Martínez Corominas pagà l’enterrament de la seva mare, de manera que Teresa 
Corominas Badia es costejà ella mateixa el seu enterrament. Amb la quantitat restant, el susdit 
Amadeu obrí una Llibreta d’Estalvis per a cada un dels seus fills amb la quantitat de 25 
pessetes per a cada un. 
 
7.7.3. Breu reflexió sobre la vida de Teresa Corominas Badia 
 
És innegable que la vida de Teresa Corominas Badia, ja a vista de sumari, és una vida intensa i 
curiosa. La misèria, l’emigració, els tres matrimonis amb els respectius enviudaments, els 
quatre fills dels quals sols un superà - com aquell qui diu - la lactància i la seva curiosa mort 
evidencien una vida de continus altibaixos, que afectaren la personalitat de TCB. Es pot 
imaginar un model de dona valenta i dura, lluitadora davant les adversitats: a jove vídua, nou 
casament. Una mica allò de: si el destí et dóna l’esquena, dóna-li la volta. 
 
Per altra banda, l’època que li va tocar viure mostra aquesta generació que visqué un dels 
canvis més radicals de la història: la industrialització i el canvi de societat agrícola a societat 
industrial. Quasi bé es podria dir que Teresa Corominas Badia va passar d’haver vist sols una 
arada i sentir les notícies de boca en boca a veure un teler accionat amb electricitat i a escoltar 
què passava a la llunyana Amèrica a través d’una ràdio. 
 
En definitiva, la vida de Teresa Corominas Badia és un exemple de transició i adaptació als 
canvis, la d’un model d’enfrontament a les circumstàncies adverses de la vida.  
 

                                                 
49 Cal recordar que tot aquest episodi és fruit del relat oral de Teresa Martínez Brunet. 
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7.8. Quadre sinòptic 
 
 Context històric Context geogràfic Context familiar Vida diària Descripció La mort 

 
P   R 
R   I 
I   V 
M E 
O  R 
de A 

·1923-1930. 
·Fi sistema 
democràtic corrupte. 
·Dictadura. 
·Retall catalanisme. 
·Creixement econòmic 
i crisi. 

 
II 
a. 
 
R 
E 
P 
Ú 
B 
L 
I 
C 
A 

·Bienni Reformista 
(1931-1933) Progrés. 
·Crisi econòmica. 
·Reformes estatals. 
·Bienni Radicalcedista 
(1934-1936) Retrocés. 
·Insurreccionalisme 
obrer. 
·Progressisme català. 
·Fets Octubre del 34. 
·1936: govern del Front 
Popular. 
·17-7-36: cop d’Estat. 

 
 
 
 
 

TERESA 
 

COROMINAS 
 

BADIA 
 
 
- 
 

Període 
 

de  1919 a 1940 
 
 
- 
 
 

La vida d’àvia 
 

G    
U    
E   1 
R  9 
R  3  
A  6 
      - 
C  1 
I    9 
V  3 
I    9 
L 

·Protagonisme 
moviment obrer. 
·Nacionals i 
republicans. 
·Victòria dels 
nacionals. 
·Entrada a Sant Joan 
de Vilatorrada: 24 de 
gener de 1936. 
·Postguerra. Misèria i 
repressió. 

 
·Sant Joan de 
Vilatorrada  
- 2 nous carrers. 
- Regadiu: camps 
irrigats a l’est de 
Sant Joan. 
- Pont Petit. 
 
·Les Escodines 
(Manresa) 
 
 
 
Lloc de residència 
 
·Carrer del Riu 
número 3 
(antic número 1) de 
Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
- Barberia i 
espardenyeria 
d’Amadeu Martínez 
Corominas al 
mateix edifici. 

 
·Naixement néta: 
Teresa Martínez 
Brunet, 17-1-1919. 
·Naixement nét: 
Josep Mª Mtz. 
Brunet, juny-1926. 
·Naixement nét: 
Marcel·lí Mtz. Brunet, 
13-5-1928. 
 
·Veïns de porta, 
Valentí i Mercè CB. 
·Consogre a casa: 
Francisco Brunet 
Casajoana (entre 
1936 i 1939). 
·Forta amistat amb 
soldats i esposes de 
Bellpuig (durant la 
Guerra). 
·Capità, alferes i 
soldat a casa (1939). 
 
·Mort Teresa 
Corominas Badia: 
20-11-1940. 

 
·Ingressos del 
negoci del seu 
fill. 
 
·Feina al corral i 
al tros. Vendre 
algun conill a 
mercat. 
 
·Vida de poble. 
Estabilitat 
relativa. 
 
·Actes de La 
Verbena i El 
Cor del Poble. 
 
·Apunts 
històrics: 
-Robatori 
rectoria (1932). 
-Fets d’Octubre 
del 34. 
-Assassinats, 
incendis, etc... 
durant la 
guerra. 

 
 
 
 
 
·Física: 
Alta, ferma, 
robusta, 
desdentegada. 
 
 
 
 
·Personalitat: 
Valenta, forta. 
 
 
 
 
 
·Altres trets: 
Parla de Sant 
Llorenç de 
Morunys. 

 
 
·Els fets: 
Atropellada per 
un carro el dia 16 
de novembre de 
1940. Morta el 20 
d’una hemorràgia 
interna 
provocada per 
l’atropellament. 
 
·Fets post 
mortem: 
Pressió de 
l’alcalde per 
implicar la família 
del conductor del 
carro. Negació 
del fill de TCB. 
Repartiment dels 
estalvis entre els 
dos néts. 
 
·Valoració de la 
vida: 
Vida curiosa. 
Enfrontament de 
les contrarietats. 
Època de forts 
canvis socials, 
tecnològics, etc... 

 
 



Conclusions 
 
Després d’haver reconstruït la vida de Teresa Corominas Badia amb la màxima fidelitat que ha estat 
possible i com s’ha vist al cos del treball, podem replantejar-nos la hipòtesi central del treball per 
establir unes conclusions. Cal recordar aquí que la hipòtesi a demostrar era si és possible reconstruir 
amb èxit la vida d’una dona de classe popular de cinc generacions enrere. 
 
S’han estudiat, doncs, els diferents factors que permeten o limiten la reconstrucció fidedigna i 
satisfactòria d’una persona d’aquestes característiques. A continuació s’exposen les limitacions d’una 
recerca del tipus estipulat a la hipòtesi. 
 
 
1. Limitacions de la memòria oral 
 
La memòria oral té la característica principal d’ésser una memòria viva, i com a tal té la característica 
inseparable de la mort de la mateixa. S’entén per memòria oral (o en aquest treball també anomenada 
sovint històrica) com a aquelles dades que es condensen en la memòria de les persones, sense 
necessitat de tenir una base documental. Per tant, el principal obstacle que hom es troba davant el 
recull de la memòria oral és que ja no en quedi de viva sobre l’època o el subjecte que vol ser estudiat, 
ja que les persones que haguessin viscut aquella etapa històrica ja són mortes. 
 
En la mateixa línia es trobarien dos tipus de memòria oral: la directa i la indirecta. S’entén per memòria 
oral directa aquella que explica fets protagonitzats o testimoniats per la persona a la qual es recull la 
memòria (la persona entrevistada). És, per tant, prou fidedigna i plena de detalls. En canvi, s’entén per 
memòria oral indirecta aquella que explica fets que la persona entrevistada no ha viscut personalment 
i que, per tant, els hi foren relatats per algú altre. Aquest altre, a la seva vegada els podria haver viscut, 
de la mateixa manera, directament o indirecta. Aquest segon tipus de memòria és menys fidedigne i 
més confús. Cal remarcar que al recollir la memòria oral indirecta, aquesta serà més poc fiable com 
més transmissions hagi experimentat el relat i , per tant, com més indirecta sigui l’experiència 
explicada. 
 
Pel que fa a la fiabilitat de les dades recollides, cal remarcar, sense entrar en estudis de la memòria 
humana, que els records es tergiversen, es fan confosos i s’esborren amb el temps. Segons la persona 
entrevistada, la seva edat, la claredat mental i la bona o mala memòria d’aquesta varia la fiabilitat de 
les dades i si no es poden contrastar amb fonts documentals o d’altres fonts orals, sempre queda el 
dubte de saber fins a quin punt és cert el relat oral. 
 
 
En relació a la recerca presentada en aquest treball, cal destacar que la principal font oral ha estat 
Teresa Martínez Brunet, ja que és la persona en vida que més anys va conèixer Teresa Corominas 
Badia. Per tant, les dades i relats sobre els anys de vida de TCB que van de 1867 a 192050 són 
provinents de font oral indirecta, Teresa Martínez Brunet, que al seu torn li foren relatats per font oral 
directa, TCB (la seva àvia). De 1920 a 1940, Teresa Martínez Brunet esdevé una font oral directa en la 
majoria d’episodis, excepte en l’accident mortal de TCB, ja que no és testimoni dels fets.  
 
Pel que fa a la fiabilitat de les dades expressades per Teresa Martínez Brunet, es podria posar en 
dubte la seva fiabilitat. Es creu fermament, però, que la majoria de dades que recorda són precises pel 
que fa als fets i expliquen el mateix que les font li relataren (cosa que no descarta que les fonts 
anteriors fossin poc fiables). Aquesta creença es fonamenta en què la majoria de dades orals 
expressades per TMB51 que s’han pogut corroborar documentalment són encertades. Les que no ho 
són, per altra banda, no han de portar a l’error de pensar que les altres són encertades de pura 
casualitat i que, per tant, totes són falses o de dubtosa fiabilitat. Tot i així, al llarg del cos explicatiu del 
treball, s’ha assenyalat sempre la probabilitat, possibilitat o suposició d’una dada: sigui per ser 
procedent de fonts orals o per ser una deducció, que a la vegada s’ha fonamentat. 
 
 
                                                 
50 El naixement de la néta és el 1919. Es posa 1920 per remarcar que en els primers anys de vida no hi ha records, 
a tall de data aproximada. 
51 Teresa Martínez Brunet, néta de Teresa Corominas Badia. 
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2. Limitacions de les fonts documentals 
 
Els arxius són la principal font documental de reconstrucció i recerca històrica. En canvi, hi ha diversos 
efectes que impedeixen extreure’n el màxim profit. 
 
Sobre els arxius existeixen diverses restriccions legals que impedeixen que certs documents siguin 
consultats amb total llibertat. Els protocols notarials, per exemple, sols poden ser consultats al cap de 
100 anys de la seva emissió, ja que la seva difusió podria perjudicar persones implicades, o els seus 
descendents més immediats, en les escriptures. Alguns ajuntaments, registres civils i jutjats de pau 
posen traves a l’hora de consultar els llibres de partides de naixements, matrimonis i defuncions. En 
d’altres arxius – parroquials, municipals,etc... – els responsables també mostren certa reticència 
davant la possibilitat de malmetre o furtar els documents. 
 
La desaparició de documents és un impediment insalvable en el curs d’una recerca. La pèrdua o 
extraviament al llarg dels anys, la crema o destrucció en determinats esdeveniments històrics 
(generalment bèl·lics o revolucionaris), els furts protagonitzats per investigadors, antiquaris… són 
factors de desaparició documental. 
 
També s’ha de considerar la naturalesa del document com a un factor que dificulta la investigació. 
Molts documents arxivats en llibres no consten d’índex, cosa que alenteix el procés de recerca. D’altres 
documents són poc fiables, no completen tota la informació o donen prioritat a dades que no són les 
que els investigadors poden considerar més essencials. 
 
Un altre factor important és la manca de classificació dels documents als arxius. Passa sovint que, els 
ajuntaments i d’altres responsables d’arxius, no saben el que el seu arxiu històric conté, cosa que 
obstaculitza una possible recerca. Per altra banda, la llei catalana sols obliga a tenir un arxiver als 
pobles de més de 10.000 habitants. Recentment, el Govern i la Generalitat s’han proposat seriosament 
la tasca de classificació i catalogació arxivística i s’estan fent esforços en aquest sentit, des de les 
Diputacions i des de la Generalitat.  
 
En la mateixa línia, la diversa localització dels arxius, i la ja esmentada manca d’informació sobre el lloc 
on està situada uns documents concrets, dificulta també la investigació. La dispersió dels arxius és 
un impediment, però la seva solució, la creació d’un fons comú implicaria l’obertura d’un debat sobre 
qui ha de tenir els documents52. L’altra solució, la creació d’un fons digitalitzat, comportaria un cost 
enorme per l’organisme impulsor, cosa que, en el cas del Govern o la Generalitat, no ha estat prioritària 
fins al moment actual. 
 
 
Pel que fa a la recerca efectuada en aquest estudi, la manca de classificació, les restriccions legals i la 
dispersió dels arxius han estat els principals factors que han impedit completar amb èxit la recerca en el 
termini establert. A l’estudiar un període en ocasions no anterior als cent anys, consultar arxius de 
pobles on la documentació no ha estat classificada i catalogada del tot i haver topat amb documentació 
repartida pel Solsonès, la investigació no ha pogut realitzar-se al cent per cent de les seves 
possibilitats. També la destrucció, en alguns casos, de documentació durant la Guerra Civil ha impedit 
aconseguir algunes dades. 
 
 
3. Limitacions relatives al coneixement de les fonts de recerca 
 
Un altre obstacle que s’interposa a la recerca és el fet del desconeixement que envolta les fonts de 
recerca històrica per a algú que no ha cursat estudis específics de grau superior. Sense que resulti una 
crítica al sistema educatiu, durant l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori s’explica la història 
però en cap cas les fonts d’on s’extreu aquest coneixement. La difusió des dels arxius històrics, 
governamentals i no governamentals, tampoc és, per altra banda, notòria. En el moment que una 
persona pretén reconstruir el seu passat familiar o fer alguna investigació històrica de caire reduït, 
sense haver cursat cap tipus d’ensenyament superior relacionat amb història, es troba sense cap indici 
de per on començar la recerca. El temps que es perd, doncs, esbrinant les fonts documentals de 
recerca és un impediment per al reeiximent a curt termini de la investigació. 
                                                 
52 Es pot recordar la recent polèmica sobre els Papers de Salamanca. 
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En el cas particular d’aquesta recerca, val a dir que el fet de saber què es buscava però no on buscar-
ho ha resultat un impediment en diversos punts de la recerca, especialment pel que fa als llocs de 
residència. L’autor, doncs, ha hagut de recórrer al consell d’estudiosos com Francesc Comas Closas 
per a poder encarar la recerca en el camp de les fonts documentals. 
 
 
4. Limitacions característiques del subjecte estudiat 
 
En la recerca històrica d’una persona concreta és probable que es trobin diversos impediments 
relacionats amb les característiques de gènere i econòmiques del subjecte. 
 
Quan es parla de característiques de gènere es fa referència al sexe de la persona estudiada. Com 
més ens remuntem en el passat, més ignorada és la persona de la dona en les fonts 
documentals i més relacionada està amb l’home. L’adagi popular ja ho recull: una dona primer 
depèn del seu pare, quan es casa, del marit i quan enviuda del fill. El mateix passa, doncs, en moltes 
fonts documentals: el cap de família visible era sempre l’home (padrons, contribucions, etc...), a la dona 
se li donava el cognom del marit en ignorància del seu (p.ex.: Anna Maria Torruella de Corominas 
(esposa de Corominas), etcètera... 
 
Les característiques econòmiques inclourien quatre factors. El primer seria el fet de ser de condició 
pobre. Al no tenir riquesa, és menys probable que una persona aparegui en censos de riquesa urbana, 
rural, de propietat, etc... En un altre context, la pobresa pot portar a emigrar i a desarrelar-se d’un espai 
geogràfic concret. Aquest moviments de població no sempre estan documentats i poden esdevenir un 
impediment per seguir la pista de les persones. De la mateixa manera, la pobresa no afavoreix 
l’alfabetització. El fet de no saber llegir ni escriure dificulta la creació de documents (cartes, diaris...) 
que aportin informació personal. 
 
Un altre factor econòmic seria el fet de no ser propietaris, que ja s’ha insinuat anteriorment. No tenir 
possessions implica no aparèixer en censos de propietat i no contribuir en segons quins impostos. 
També empeny a desarrelar-se i emigrar, amb les conseqüències abans esmentades. Per d’altre 
banda, els contractes d’arrendament, lloguer… no sempre es conserven i sovint formen part d’arxius 
familiars o industrials de més difícil accés o molts cops inexistents. 
 
En aquesta línia trobaríem el darrer factor, el fet de ser un treballador empleat i no l’amo. La frase 
cèlebre “les batalles les guanyen els soldats però els generals se n’enduen la glòria i passen a la 
història” (o l’adagi: “uns tenen la fama i els altres carden la llana”) es podria aplicar en aquest sentit: els 
treballadors són els que suen i els patrons són els que acaben per constar en els diferents documents 
oficials, que no vol dir que no treballin ells també. Així doncs, els obrers sols apareixen en arxius 
industrials, molts d’ells desapareguts o de difícil accés, i els pagesos, en ben pocs documents oficials, 
si no són propietaris. Per tant, el fet de no ser patró o empresari redueix les possibilitats de reeixir en la 
recerca. 
 
Cal tenir en compte d’altres factors que també poden dificultar la recerca. El geogràfic en seria un: en 
els petits pobles és més fàcil seguir línies genealògiques en fonts eclesiàstiques, pel poc pes 
demogràfic. En canvi, la documentació oficial dels municipis és més tardana i menys precisa que a les 
ciutats. En aquestes, per la importància del nombre d’habitants, el fenomen s’esdevé a la inversa. El 
període històric també influeix en la presència documental. Per exemple, en períodes bèl·lics, la 
documentació tendeix a disminuir i sovint a desaparèixer. 
 
 
Teresa Corominas Badia reuneix molts dels factors esmentats damunt d’aquetes línies: era dona, 
pobra, pagesa, analfabeta i no propietària. Aquest factors han afectat a la recerca especialment als 
períodes previs a 1900, però cal destacar que, en el cas que TCB tingués alguna de les condicions 
contràries, no es creu que haguessin estat decisives i reveladores. Es fonamenta, aquesta creença, en 
què la documentació que avalaria la condició de riquesa, propietat… no existeix o està sense 
classificar. Les limitacions característiques del subjecte estudiat han impedit recrear, en tota la seva 
extensió, la vida diària de Teresa Corominas Badia en diverses etapes de la seva biografia. 
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5. Limitacions dels mitjans del cos investigador 
 
El darrer bloc de limitacions de la recerca recau sobre els mitjans del cos investigador. S’entén per cos 
investigador les persones que realitzen la investigació. La dependència dels mitjans, encara que no ho 
pugui semblar, és extraordinària i volta sobre tres punts bàsics: temps, transport i pressupost. 
 
El temps és potser la necessitat bàsica de tot investigador, ja que sovint s’han d’exhaurir un munt de 
possibilitats per corroborar o trobar una dada. En un arxiu, per exemple, es poden utilitzar diverses vies 
per arribar a una dada concreta, posem pel cas, el lloc de residència. Pot passar, doncs, que la dada 
buscada no es trobi en l’arxiu53 o que, per d’altra banda, s’hagin de comprovar diverses vies abans de 
descartar-la, cosa que requereix temps. 
 
El transport també és un mitjà imprescindible per una recerca, pel fenomen descrit com a 
descentralització en el punt 2 d’aquestes conclusions. Sovint, és necessari consultar diversos arxius 
separats geogràficament per corroborar una dada, cosa que requereix una enorme mobilitat. Això porta 
a relacionar el transport amb el pressupost que es pugui invertir en aquest. S’observa, doncs, la 
dependència en el temps (que es perd en anar d’un arxiu a l’altre) i en el susdit pressupost (que segons 
el seu potencial permet un desplaçament més ràpid i convenient). 
 
No s’inclou la dependència en d’altres factors ja englobats en els altres punts de les conclusions 
(disponibilitat documental, de fonts orals, etc...). 
 
 
En la recerca que engloba aquest treball, la manca de temps, la diferent disponibilitat horària entre 
l’autor i els arxius i la separació geogràfica entre els dos ha resultat un impediment per a exhaurir totes 
les possibilitats de recerca. Cal destacar, doncs, que aquest no és un treball definitiu, sinó que seria 
ampliable i millorable amb noves i més profundes investigacions. 
 
 
Recomanacions i autoavaluació 
 
El subapartat de Recomanacions i autoavaluació s’inclou en les conclusions com un espai que es 
desprèn d’aquestes. 
 
En primer lloc es troben, doncs, les recomanacions, unes enfocades cap a la política cultural dels 
pobles i governs i unes altres enfocades cap a qualsevol persona. 
 
En les primeres, l’autor proposa una millor classificació i catalogació de la documentació històrica per 
part dels arxius i , especialment, una millor difusió del contingut, per tal que la població interessada 
sàpiga del recurs que proporcionen els arxius històrics. L’autor comprèn, però, que aquesta tasca de 
classificació, catalogació i difusió no sigui una prioritat governamental, tot i que proposa establir alguna 
mena de conveni per a la participació d’estudiants d’ensenyaments postobligatoris en aquestes 
tasques, sempre sota la direcció de professionals. Així es crearia un benefici recíproc per als 
organismes governants i per als estudiants interessats en endinsar-se en el món de l’arxivística. 
 
En les recomanacions enfocades a qualsevol persona, l’autor anima a aquells qui pensin en el seu 
passat a recollir la memòria oral de les persones grans de la família, i si es vol d’altres externes a ella. 
Les anècdotes són el que atrau més de la recerca històrica i la majoria s’obtenen a través del recurs de 
la memòria oral. 
 
Per últim, a tall d’autoavaluació, l’autor desitja millorar la organització davant les fonts documentals, 
amb una digitalització immediata (amb càmera fotogràfica digital) sempre que sigui possible, procés 
que ha anat a més al llarg de la recerca. També espera que, en un futur, pugui disposar de més mitjans 
per poder ampliar aquesta investigació i d’altres. Per altra banda, se sent satisfet amb el resultat de la 
recerca i la reconstrucció biogràfica tot i que espera, com ja s’ha dit, completar-la en un futur, de 
manera que no quedi en un simple treball acadèmic. 
 
                                                 
53Per algun dels factors esmentats al punt 2 d’aquestes conclusions. 
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ANNEXOS 
 
Annex A – Reportatge audiovisual 
 
1. Idea general  
 
El principal objectiu del reportatge és complementar la recerca amb una base gràfica. 
D’aquesta manera no es prioritza la precisió de la informació donada, ni es pretén resumir el 
contingut de la investigació ni tampoc reflectir les conclusions assolides gràcies a l’elaboració 
d’aquesta. El que si que es pretendrà és donar una visió personalitzada de la investigació 
de manera que es mostri l’evolució d’aquesta sincrònicament (en oposició amb la diacronia 
del treball) i on s’hi puguin apreciar, ni que sigui superficialment, les fonts utilitzades i el 
contingut. 
 
El reportatge es titula: Una vida qualsevol, però quina vida!
 
2. Estructura 
 
L’estructura del reportatge consta de 12 parts: 
 
1. Introducció/ 2. Inici de la investigació/ 3. Entrevista amb Francesc Comas Closas: fonts de 
recerca/ 4. La infància (de Teresa Corominas Badia)/ 5. L’emigració/ 6. La joventut/ 7. El primer 
matrimoni/ 8. El segon matrimoni/ 9. El tercer matrimoni/ 10. La vida d’àvia/ 11. Conclusió/ 12. 
Fi, crèdits i agraïments. 
 
3. Equip i mètodes 
 
Per a l’enregistrament del reportatge s’ha usat una videocàmera Sony HC-47, sobre suport 
MiniDV, a més d’un trípode Topman. El bolcatge del material a l’ordinador s’ha efectuat a 
través d’una transmissió FireWire amb el programa MAGIX Films 4.0. L’edició s’ha realitzat 
amb l’aplicació Pinacle Studio 9. El format de pantalla utilitzat és de 16:9. 
 
Pel que fa als mètodes d’enregistrament cal diferenciar les preses de paisatges i les de 
persones. En les primeres, la major part són estàtiques tot i que hi han algunes escenes amb 
passades de càmera. Pel que fa a les preses de persones, entrevistes en la seva totalitat, s’han 
utilitzat primers plans o de mig cos amb càmera estàtica. 
 
En referència als mètodes d’edició, s’han creat composicions d’imatges audiovisuals amb 
narració en off, sense arribar a suprimir el volum de les imatges originals. S’han utilitzat 
fusions en alguns casos particulars, per suavitzar algunes transicions específiques. També 
s’han utilitzat d’altres recursos com títols, per fer mes entenedores algunes explicacions. 
 
El reportatge es presenta en format MPG en suport DVD. Es recomana reproduir-ho en un 
ordinador potent o en un reproductor de DVD-DivX. 
 
4. Data d’enregistrament de les imatges 
 
Tot seguit es mostren diferents blocs d’imatges i les dates en què foren enregistrades. 
 
1. Entrevista Teresa Martínez Brunet. 29-9-2007. 
2. Imatges de Sant Llorenç de Morunys i del seu Arxiu Parroquial. 2-11-2007. 
3. Imatges de St. Llorenç de M. i Guixers. 15-11-2007. 
4. Imatges de Sant Joan de Vilatorrada. 29-11-2007. 
5. Imatges de l’Arxiu Municipal de Sant Joan de Vilatorrada. 4-12-2007. 
6. Imatges de l’Arxiu Històric de Manresa. 10 i 12-12-2007. 
7. Entrevista Teresa Martínez Brunet. 14-12-2007. 
8. Imatges de diversos punts de la Catalunya Central. 28-12-2007. 
9. Imatges de Manresa. 29-12-2007. 
10. Entrevista Francesc Comas Closas. 5-1-2008. 
11. Imatges de Manresa des de la Torre de Santa Caterina. 6-1-2008. 
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