28

L’Arxiu t’informa

Butlletí de l’Arxiu
Municipal de Cambrils

Juliol
2016

De l’Estació a l’Eixample
La tardor del 2015, l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Cambrils va organitzar la
Xa edició del cicle de memòria de tardor,
dedicada a la recuperació de la memòria
històrica del barri de l’Estació.
El motiu per triar aquest tema va ser la
commemoració del 150 aniversari de
la posada en funcionament de la línia
ferroviària entre València i Tarragona.
Des del 1865, molts treballadors del
ferrocarril han passat per Cambrils i
s’hi han establert, especialment al barri
objecte del cicle.
Per la seva banda, l’estació del ferrocarril,
ha esdevingut un dels edificis singulars de
Cambrils que d’una manera estàtica ha
presidit les transformacions i evolució del
barri i dels seus habitants.
En aquesta zona de Cambrils, entre
l’estació i l’antiga carretera general, fa
mig segle les casetes dels ferroviaris i els
masos i xalets van deixar pas al nou barri
que havia de ser la perllongació natural
del Nucli Antic, tal com el concebia el Pla
d’Eixample de 1934. Aquest barri va acollir
les onades de nouvinguts a les dècades de
1950 i 1960 i s’ha anat transformant fins a
l’actualitat, conservant una vida i identitat
pròpia.
Les diferents activitats del cicle va posar
de manifest la transformació del barri
durant la segona meitat del segle XX a la
vegada que va servir de punt de trobada
per a diferents persones que van participar
- i participen - de la vida social, cultural,
econòmica i festiva del barri.
Es va parlar del seu naixement i evolució;
de la seva vida i personalitat pròpia, i dels
espais que ha tingut: des del tancat dels
Vidal, passant pel camp de futbol i algunes
fàbriques; dels seus habitatges, des dels
xalets i masos i les cases dels ferroviaris,
passant pel disseny dels carrers i les dues
promocions de cases barates, arribant a
la construcció dels blocs de pisos. També
es va dedicar una atenció especial a les
festes que les darreres dècades han
caracteritzat el barri.

Actes del Xè Cicle de Memòria de Tardor

El moixó que apareix a la capçalera d’aquest butlletí reprodueix una il·lustració del Llibre
d’ordinacions de 1525-1889, del fons de l’Ajuntament de Cambrils. Es troba a la part interior
de les cobertes del llibre i, possiblement, va ser dibuixat per un dels escrivans que van intervenir
en algun moment de la seva redacció.
Aquest tipus d’esbossos són relativament habituals en els llibres d’època medieval i moderna.
Ens permeten conèixer aspectes de la vida quotidiana dels qui els escrivien o els utilitzaven.

El forn de cal Tallero
Laura Bricio Segura
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Les entrevistes fetes a alguns membres de la família
Ortoneda, coneguda com de cal Tallero, van proporcionar una visió narrativa del que era la vida al forn,
prenent com a punt central l’activitat al forn, el treball
del forner i el relat dels moments convulsos que es van
viure durant la Guerra Civil.
La primera notícia documental que identifica la finca on
es localitza actualment el Forn del Tallero, aleshores al
carrer de la Fira número 26, la trobem en un testament
de José Domènech i Rovira, veí de Cambrils, datat el
1850, on deixa la propietat de l’immoble en usdefruit a
la seva vídua Gertrudis Miralles i nomena com a hereu
al seu fill José Domènech i Miralles, forner de la vila.
És en aquest moment quan es construiria el forn que
posteriorment passaria a mans de la família Ortoneda,
els Tallero.

Maria Ortoneda Nolla, filla del primer forner Tallero ens
explicà que el renom familiar tenia el seu origen en la
seva àvia, Cisca Miralles, anomenada per tothom com
l’àvia Tallera; era carnissera de professió fins que el seu
fill va decidir comprar el forn després del seu casament.
Esteve Ortoneda Miralles i Maria Nolla Guasch es conegueren a Barcelona, tot i que els dos eren de Cambrils,
mentre ell era aprenent d’espardenyer i ella minyona
en una casa benestant. Després de casar-se van decidir
retornar a la vila i iniciar el seu propi negoci comprant
el forn que era propietat de la família Domènech. Pels
volts de 1910, el forn de José Domènech va passar a
anomenar-se el Forn del Tallero. La compra es va fer
adquirint també totes les eines, aparells i utillatge propi
del forn que havia utilitzat fins llavors José Domènech;
això incloïa les fustes de coques, les pales de forner i la
pastera de fusta que es va utilitzar durant tot el temps
que va estar obert el forn i que quasi un segle després
el Museu d’Història de Cambrils va poder recuperar
abans de l’enderrocament del forn.
Esteve Ortoneda Miralles moriria l’any 1950 deixant el
forn a càrrec del seu fill, Josep Maria Ortoneda; a la
mort d’aquest l’any 1960 el forn passà a mans de la
seva vídua Josefina Rovira i la seva mare Maria Nolla
que va morir amb 84 anys. La seva mort va suposar el
tancament al públic del forn del Tallero deixant el local
per llogar-lo a altres forners de la vila.
Esteve Ortoneda i Maria Nolla van tenir quatre fills: Josep Maria, Cisqueta, Maria i Pepita. Els quatre van créixer al forn, i és dels records de Maria Ortoneda i Enric
Bas, casat amb Pepita, que hem pogut esbossar com
era aquesta vida al forn.
Tota la família ajudava en les tasques del forn, des dels
més grans fins als més menuts. De les tasques més pesades com manipular la llenya, fer les brases i treureles només ho feien els homes de la família, però preparar la massa, funyir el pa, fer les casetes de les caixes,
elaborar les pastes dolces eren les dones i nens qui ho
feien. Les tasques exclusives del forner, sigui Esteve o
Josep Maria, era la de tallar la massa amb la raiera i
enfornar el pa.
Enric Bas, a més ens explicà com, després de la Guerra
Civil, Fernando Carreté portava les saques de farina al
forn i les pastilles de llevat agre per fer cucharon. La
llenya la portava un home a qui li deien El Cot, des de
l’Hospitalet de l’Infant; eren fins a cent feixos de llenya
de pi que deixava a la porta del forn. L’aigua l’extreien
d’un pou que es trobava dins mateix del forn, darrere la porta d’un armari, així va ser fins que a meitats
de segle, quan els fills de Josep Maria eren petits, el
pou s’assecà i la família va decidir segellar-lo definitivament.

L’edifici del Forn del Tallero abans de la rehabilitació (2002)
Arxiu del Museu d’Història de Cambrils

Dels objectes que es van recuperar al forn hem de destacar aquelles eines i l’utillatge més significatiu pel que
fa a la feina de forner: el borganyer, el burjal, l’escombrall, les pales de forner, les fustes de les coques, la raiera i la balança. Aquestes eren les eines més habituals

al forn, les que majoritàriament feia anar el mateix forner. Però són les pasteres i la llautera les que centren
l’atenció del forn, ja que s’hi va trobar una pastera de
fusta, molt antiga que ja estava al forn quan José Domènech era el forner, mentre que la pastera mecànica
la va comprar la família Ortoneda el 1916 quan l’electricitat va arribar a la vila.

D’un interès significatiu són també els moments convulsos de la Guerra Civil i com van afectar els forns
de pa a Cambrils perquè en molts casos era comú que
l’exèrcit confisqués els forns de pa per poder aprovisionar a les tropes. Enric Bas, un jove que no havia
arribat a la vintena d’edat, ens va narrar com van ser
aquells moments: el personal d’intendència de l’exèrcit
va arribar al poble i de tres en tres anaven als forns
de la vila, esperaven que el forner fes la seva fornada
i després en feia una segona de més per proveir de pa
a les tropes aquarterades a l’Hospital o al Castell de
Vilafortuny; un dels noms que recorda Enric Bas és el
de Joan Toi, aquest era l’encarregat de fer la segona
fornada al forn del Tallero.
Com ja hem dit anteriorment, l’estudi del forn del Tallero és un exercici de recuperació patrimonial important per la vila de Cambrils, tant pel que fa als objectes
recuperats que il·lustren a la perfecció uns dels oficis
tradicionals més importants per a la població com pel
que fa a la memòria històrica de la vida a un poble de
principis del segle XX.

La brigada municipal recuperant la pastera del Forn del Tallero (2003)
Arxiu del Museu d’Història de Cambrils

La pastera de fusta és de tot el conjunt recuperat al
forn del Tallero, l’element més significatiu, i probablement més antic. Malgrat no tenir dades, la seva factura i material fa pensar que el primer forner que va
ocupar la finca del carrer de la Fira, José Domènech i
Miralles la va adquirir, possiblement de segona mà, ja
que estaríem parlant d’una factura i material amb una
antiguitat de fins a dos-cents anys. En els primers anys
de funcionament amb Esteve Ortoneda aquesta pastera
s’utilitzava per fer la massa i deixar-la reposar abans
de funyir les porcions de massa sobre un taulell, també
de fusta, que s’encaixava al damunt de la mateixa pastera. Aquesta feina era de les més pesades perquè la
barreja dels ingredients era manual. Amb l’arribada de
l’electricitat a la vila de Cambrils el 1916, els propietaris del forn van decidir comprar una pastera mecànica,
així la pastera de fusta va passar a tenir només la funció de contenir la pasterada després d’haver-la amassat
per tal que reposés i es fes bona tal com diuen Maria
Ortoneda i Enric Bas. Aquesta funció la va mantenir fins
que la família Ortoneda va tancar l’obrador de pa.
Dins del forn també es va recuperar una caixa de fusta
relativament petita i simple amb una tapa escorredora. Segons Maria Ortoneda Nolla, era una caixa normal
que en el forn tenia un ús molt específic, s’utilitzava
com a llautera, és a dir, s’hi guardava la massa mare
o llaute necessària per fer la següent pasterada. En els
forns tradicionals les llauteres tenen una forma estandarditzada, amb unes mides més o menys iguals, però
al forn del Tallero no s’hi va trobar aquest element, la
qual cosa feia pensar que s’havia perdut, però Maria
Ortoneda recordava amb molta claredat la funció de la
caixa dins del forn.

La majoria d’aquests objectes que foren utilitzats al
Forn del Tallero, es poden veure des del passat 15 de
juliol al Museu Molí de les Tres Eres. A la sala d’exposicions temporals s’hi presenta aquest conjunt d’objectes de caràcter etnogràfic, on hi sobresurt la gran
pastera de fusta restaurada gràcies a un conveni signat
entre la Diputació de Tarragona i el Museu d’Història
de Cambrils a l’any 2012. És així com l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació a Tortosa ha realitzat la conservació i restauració de la pastera de fusta original
de l’obrador del forn, espai on retornarà en el moment
que l’actual edifici que l’acull, entri en funcionament.

Estat del forn després de la restauració (2015)
Arxiu del Museu d’Història de Cambrils
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A finals de l’any 2008, l’Ajuntament de Cambrils mitjançant l’Oficina del Pla de Barris juntament amb la collaboració del Museu d’Història de Cambrils van impulsar
l’estudi del Forn del Tallero, ubicat al carrer Cardenal
Vidal i Barraquer. Aquest projecte va incloure tant la investigació del mateix forn amb la catalogació i inventari
de tots els objectes que s’havien pogut recuperar, l’any
2003, com la redescoberta de la família de cal Tallero,
investigació que suposava un acte de recuperació de
memòria històrica local associada a un fet tan tradicional com és el dels forns de pa.

Cessió a l’AMCAM del fons documental de
L’Anjub, grup de recerca de cultura tradicional de Cambrils
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Tal com expliquen a la seva pàgina web, l’Anjub, grup
de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils,
va néixer l’estiu de 1992 amb el propòsit d’omplir un
buit existent pel que fa a l’estudi i la divulgació de la
cultura tradicional i popular del nostre poble. L’entitat
va prendre el nom del mur que protegia de rierades
el nucli antic de Cambrils i que avui encara existeix al
nord de la nostra població. En aquells moments, els
integrants de l’entitat eren estudiants universitaris
que, empesos per un gran entusiasme, van decidir
de posar remei a aquella situació. Conscients de la
manca d’estudis i de material sobre cultura tradicional
i popular, es van marcar unes línies de treball força
agosarades però davant de la impossibilitat de cobrir
totes les necessitats de recerca històrica del municipi
van optar per centrar el seu objecte d’estudi en el
calendari festiu cambrilenc. L’entitat va estar activa
fins aproximadament el 2006, tot i que formalment ha
continuat existint fins a l’actualitat.
L’objectiu de l’entitat no era només deixar constància
pel futur del Cambrils d’abans, sinó a la vegada difondre
al nombre més gran de persones possible tot un llegat
no escrit que el pas dels anys anava esborrant.
El fons està format fonamentalment per 84 cintes
magnètiques que contenen entrevistes a una
quarantena d’informants, així com documentació de la
pròpia gestió interna de l’entitat i fotografies.
Aquesta cessió és una aportació valuosíssima als
fons de l’AMCAM, per la diversitat, volum i qualitat
dels testimonis que en el seu moment van recollir
els membres de l’Anjub. Uns testimonis que fins a
l’actualitat, no existien de cap manera a l’AMCAM.

Arxiu Municipal de Cambrils
Plaça de l’Ajuntament, núm. 4 43850 www.cambrils.cat/arxiu
Tel. 977 794 579, ext. 3061 arxiu@cambrils.cat
Horari: Dilluns, dijous i divendres de 9.30 a 14.30
Dimarts i dimecres de 9.30 a 14.30 i de 16 a 19

