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Hi va haver un temps en què l’economia de Caldes de Montbui girava, en bona part, al voltant 
de l’ofici d’extreure la pedra de la pell –i a vegades fins i tot de les entranyes– de les nostres 
muntanyes. Un temps en què una intensa activitat extractiva (fins a 12 pedreres, documenta-
des, hi va haver al nostre terme municipal) va possibilitar que carrers de molts pobles i ciutats 
s’empedressin amb les llambordes de Caldes, avui tot un símbol d’identitat. Que les locomoto-
res del Calderí empenyessin durant uns anys vagons curulls de la pedra extreta manualment a 
Caldes. Que canviés no només la fesomia dels indrets on se n’extreia la pedra, sinó també la 
composició social del nostre poble. Provenint primer d’altres llocs del país, i després d’altres 
llocs de fora del país, molts obrers picapedrers varen venir al poble per instal·lar-s’hi amb les 
famílies i fer-hi arrels que aguanten fins avui.
 
La magnífica i exitosa exposició a �ermàlia, i el llibret que teniu a les mans, volen ser un 
exercici de memòria i un homenatge al mateix temps. Un exercici de treball i de recuperació de 
la nostra història lligada a l’extracció i el treball de la pedra. I un homenatge a l’ofici del picape-
drer, avui gairebé caigut en l’oblit, i a les persones concretes que durant molts anys varen picar 
molta pedra i varen fer que el so del mall picant el tascó ressonés per les parets del Farell.
 
De fet, aquest llibret és el colofó d’un exercici complet de recuperació de memòria històrica. Un 
exercici que va néixer amb la convocatòria de la primera beca de recerca sobre la història de 
Caldes de Montbui, atorgada a l’autora del llibre i comissària de l’exposició, la historiadora 
Raquel Castellà, que ha fet una magnífica feina i que ha comptat amb la col·laboració de moltes 
persones que han fet possible la recopilació d’un munt d’informació enormement valuosa per 
recuperar el passat picapedrer. A tots ells els vull fer arribar un sincer agraïment. El futur es 
projecta millor quan s’inspira en una passat que es coneix i que es valora.
 

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde  



3

4
Evolució històrica de l’explotació de les pedreres de Caldes

6
Inicis de la pedrera del Foment: de la Sociedad Piera,

Cortinas y Compañia al Fomento de Obras y Construcciones SA

12
El sistema d’explotació de la pedrera

19 
Organització del treball i explotació de la pedrera

24
Els treballadors

28
Els salaris i les condicions laborals

32
La silicosi, principal malaltia dels picapedrers

34
Vagues i conflictivitat obrera

38
El Círcol i la cooperativa

44
El calderí i les llambordes

48
La pedrera, reclam de turistes

50
Les llambordes: senyal d’identitat d’un poble

52
Les eines del picapedrer

55
Bibliografia



4

A sota: Vista general de la pedrera del Foment. Inicis segle XX. Ref. ACM-9-6323 v. Autor: Desconegut.  
Col·lecció Roisin © de la fotografia: Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

A la dreta: En primer terme, la riera i al fons la casa de la pedrera coneguda com el Castellvell. Inici del segle 
XX. Fons Fotografia Poch
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Evolució històrica de l’explotació de les pedreres de Caldes
Caldes, com qualsevol assentament humà, ha necessi-
tat tot tipus de recursos naturals per desenvolupar-se 
com a tal, i un n’és la pedra, que és necessària per 
construir qualsevol edificació estable i duradora. La 
pedra es va utilitzar per bastir la muralla que protegia 
la vila, per alçar l'església, amb el seu color caracterís-
tic, i lògicament per alçar les cases del poble. 

Tenim constància documental de nombroses explo-
tacions de pedra a Caldes de Montbui al llarg de 
l’època medieval i moderna. Si ens aproximem al 

segle XIX i XX trobem també moltes pedreres, la 
majoria no eren pedreres massa importants, més 
aviat petites i amb poca producció. 

El moment de màxima explotació fou durant els 
primers trenta anys del segle XX, a partir de llavors 
hi ha un procés d’esmorteïment de l’activitat extrac-
tiva. En ocasions per l’esgotament de l’explotació i 
per la utilització massiva en la construcció de mate-
rials més econòmics, com ara el totxo o l’ús del 
quitrà en els carrers.      
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Inicis de la pedrera del Foment: de la Sociedad Piera, Cortinas y 
Compañia al Fomento de Obras y Construcciones, SA

El 18 de març de 1893 es va constituir la Sociedad 
Piera, Cortinas y Compañia, fundada per Salvador 
Piera i Jané, Narcís Cortina i Batllori i Josep Torras i 
Ferran per a l’explotació de pedreres i la construc-
ció. L’empresa adquirí sòls per a l’explotació a Mont-
juïc i aviat s’interessà per a l’adquisició dels terrenys 
de la pedrera de Caldes de la família Castellvell. La 
inauguració de la línia de tren Caldes-Mollet del 
Vallès l’any 1880, segurament, fou un factor clau 
per adquirir els terrenys de la pedrera.
 
El procés d’adquisició de finques, iniciat per Piera, 
Cortinas y Compañía, el continuà Fomento de Obras 
y Construcciones, SA, que comprava  les pedreres 
que després explotava. Així doncs Piera, Cortinas y 
Cia. fou el nucli del qual set anys més tard sorgiria 
la societat anònima, Fomento de Obras y Construc-
ciones, amb l'aportació de capitals procedents de la 
Banca Mas Sardà i de la Banca Soler i Torra. Malgrat 
que l’empresa fou una societat anònima, els Piera 
estigueren sempre al capdavant de la direcció.

Imatge d’Antoni Piera i Sagués, més conegut com el Ros d'en Maiol (o Mallol), senzillament perquè era ros. Es 
dedicava al transport de les teles de Can Batlló. Utilitzava carruatges tirats per cavalls o mules per a transpor-
tar les mercaderies de Barcelona a Valladolid, passant per Saragossa i Burgos. Per aquells temps, el més proba-
ble és que mai s’hagués imaginat el pròsper futur que esdevindria a la seva família. Tot començà amb el 
desplegament de la xarxa ferroviària. Aquest desenvolupament, comportà que els teixits fossin transportats 
amb tren i que els traginers, com el senyor Piera, s’anessin quedant sense feina. Amb l’objectiu de poder seguir 
guanyant-se la vida i poder mantenir la seva família, Antoni Piera va comprà una pedrera als Batlló. Amb 
l’adquisició d’aquesta primera pedrera de Montjuic, a la què van seguir d’altres, s’iniciava un futur ple d’èxits, 
a l’hora que es bastien molts dels carrers del nou Eixample de Barcelona. Col·lecció Montserrat Ribas
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En l’imatge Salvador Roselló i Farrés, juntament amb 
dos dels seus fills. De jove havia treballat al Foment i 
va iniciar el seu propi negoci en el món de les pedre-
res juntament amb els seus germans: Joan i Miquel. 
Llogaven terres i les explotaven per a obtenir la pedra 
i fer-ne llambordes i grava. Cal esmentar que Salva-
dor Roselló va fer el servei militar a Mallorca i per 
això, en moltes ocasions, les pedreres que va explotar 
són conegudes entre els calderins i calderines com 
les pedreres del Mallorca o el Borregús, motiu pel 
qual era conegut el seu avi. Dècada dels anys quaran-
ta. Col·lecció Rosa Roselló

Imatge del Pascualet o Pascolet. Abans d’arribar al pont, a la dreta, es pot observar el camí cap a la pedrera més 
conegut com a camí del Foment o del Castellvell. Aproximadament any 1909. Col·lecció Lluís Martí 
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NOM DE LA PEDRERA

Les Elies

Torre del cargol 

Barranquet

Canteras de Nuestra Señora
del Remedio o del Foment
La Force/ La Força 

Del Pascol

Canteras del Remey

Del Pascol

Canteras Montbuy

Del Manco

Conejos

Miró

DATA COMENÇAMENT EXPLOTACIÓ

Primera meitat del segle XX

Primera meitat del segle XX

Primera meitat del segle XX

Entre 1894-1896

Primera meitat del segle XX

Segona meitat segle XX

Segona meitat segle XX

1605 aprox.

Inici segle XX

Primera meitat segle XX

Acaballes segle XIX

1854 aprox.

PROPIETARIS O ARRENDATARIS

Germans Roselló
(àlies: el Mallorca o el Borregus)
Germans Roselló
(àlies: el Mallorca o el Borregus)
---

Fomento de Obras y Construcciones S.A.

Germans Roselló
(àlies: el Mallorca o el Borregus)
E.G.R.E.S.A.

Germans Roselló
(àlies: el Mallorca o el Borregus)
Joan Pasqual de Rovinyo

Germans Roselló
(àlies: el Mallorca o el Borregus)
Joan Molina

Conejos

Miró

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Taula de relació de les principals pedreres localitzades a la població. La documentació consultada no ens ha 
permès localitzar en el mapa les pedreres del Manco, la del Conejos i la del Miró. Font: Elaboració pròpia 
segons la documentació localitzada i les fonts orals.

A l’esquerra: Mapa de situació de les principals pedreres de Caldes segons la documentació localitzada i els 
testimonis orals. Escala: 1:20.000. © Editorial Alpina
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Treballadors de les Canteras del Remey dels germans Roselló. Val a dir que les Canteras de Nuestra Señora del 
Remedio més conegudes com les del Foment no tenen res a veure amb les Canteras del Remey del germans 
Roselló ubicades en un terreny propietat de Mª Jesús Unsuain i situades a més d’un quilòmetre de la finca 
propietat del Foment i explotades pel germans Roselló. Dècada dels anys cinquanta. Col·lecció Joan Roselló
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Vagó grua que permetia el transport de roques grans, per una via de 77 centímetres d'amplada, instal·lada a la 
pedrera a l'inici del segle XX. FOCSA, en els seus inicis, va dotar a la pedrera del Foment d'una maquinària 
d'última generació i esdevingué un centre d'experimentació de les últimes novetats tecnològiques en l'explota-
ció del granit. Inici del segle XX. Col·lecció Josep Castellà 
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Màquina matxucadora de la pedrera que reduïa a grava la pedra sobrant, dècada dels anys vint. A sota podem 
observar les vagonetes preparades per omplir amb la grava extreta. L’any 1915, el metre cúbic podia variar des 
de les 2 pessetes el bloc per matxucar fins a les 400 pessetes la peça fina per a fer una roda de molí. Tot i així, 
el Foment no era partidària de vendre a tercers la producció i absorbia, per a les obres pròpies, pràcticament la 
totalitat de la manufactura. Col·lecció Raimundo Garcia
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El sistema d’explotació de la pedrera
Hi havia diferents mètodes d’explotació de les pedreres i 
aquests acabaran configurant el paisatge de Caldes de 
Montbui i condicionant de manera irreversible el futur de 
l’espai ocupat per les pedreres. Un exemple clar és l’explo-
tació de la pedrera del Remei dels germans Roselló que, 
un cop clausurada, el forat que va deixar ha servit per 
construir-hi un gran embassament municipal d’aigua.

Els mètodes d’explotació de les pedreres són quatre: a 
cel obert; per galeries subterrànies; per pous i per ende-
rroc. El mètode de l'enderroc és el que es fa servir en la 
majoria de pedreres de Caldes de Montbui i també en la 
pedrera del Foment. Consistia a perforar en la part 
inferior de la muntanya i a una alçària de 1,70 - 1,80 m 
una sèrie de galeries situades en la base de la roca o 
part de la muntanya que es volia explotar. Així, en 
mancar el suport natural a tota la massa de roca 
superior, gravitava de tal manera que s’anava despre-
nent de la roca mare, girant a l’entorn de les línies 
d’unió, balancejava, queia i en la topada es trencava en 
infinitat de fragments. Més tard els picapedrers podien 
dividir aquests fragments amb tascons, pics, maces i 
explosius.

En obrir-se aquesta sèrie de galeries a la roca en direc-
ció perpendicular al costat de la muntanya i a la base 
del rocam quedaven definits una sèrie de pilars entre 
les galeries perpendiculars. Eren uns passatges d’1 m 
més o menys d’ample per una llargària d’uns 5 m. Una 
vegada construïdes aquestes galeries, s’obrien perpen-
dicularment des dels laterals passatges d’1,20 m. Els 
esmentats pilars que quedarien després de la perfora-
ció consistien en l’única base de suport d’una gran 

massa de muntanya de 20 a 30 m d’alçària, la qual 
s’havia d’enderrocar per a l’explotació. Posteriorment 
s’enderrocaven cadascun d’aquests pilars i, a mesura 
que anaven desmuntant-se, anava cedint lentament el 
rocam i s’iniciava l’ensulsiada, és a dir, l’esfondrament 
de la roca. Aquesta operació requeria d’un gran 
coneixement de la tècnica i d’una vigilància perma-
nent per tal d’evitar accidents. Un vigilant a la part 
exterior de la pedrera s’encarregava d’examinar els 
moviments de la massa rocosa, amb l’observació 
visual o amb la utilització constant d’una plomada 
per assegurar-se que no es movia i quan arribava al 
moment oportú, alertava als treballadors els quals es 
retiraven ràpidament.

L’alçada de les galeries acostumava a ser d’1,70 - 
1,80 m; aquesta mida permetia que hi entressin els 
carros o les vagonetes per treure el material excavat. 
Quedava una gran mina i per eliminar els pilars 
s’utilitzaven cartutxos de dinamita. Per alertar tots 
els treballadors de la pedrera, i la gent que pogués 
passar-hi a prop, de l’explosió que provocaria l’ende-
rrocament de la roca, s’emetia un senyal que era el 
so d’un corn o d’una corneta. Els treballadors (barri-
naires o picadors) encenien les metxes i provocaven 
l’explosió que feia caure els pilars; el gran rocam es 
balancejava i, com que quedava sense el suport 
inferior dels pilars, s’esquerdava, queia i es fraccio-
nava en grans trossos.
 
Un cop obtinguda la pedra, els picapedrers podien 
començar a treballar-hi i fer les llambordes, cone-
gudes també amb el barberisme d'adoquí. 
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“El setanta per cent dels adoquins que es consumeixen a Barcelona i altres poblacions, 
surten de la nostra vila.” S.C. i J.B.

L’Amic del Turista de Caldes de Montbuy, Sabadell, 1922

La plaça de la pedrera amb els obrers en plena feina i, al fons, els túnels fets a la roca per a posteriorment realit-
zar l’operació d’enderroc i extreure’n la pedra. Inici del segle XX. Impressor: Fototípia �omas. Col·lecció 
Josep Castellà
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A sobre: Interior de les galeries de la pedrera de Caldes, any 1924. Segons 
la documentació localitzada de principis de segle XX sabem que a la 
pedrera es va realitzar un primer enderroc el dia 3 de juliol de 1912; un 
segon el 24 de juliol de 1915; seguit d’un el 10 de febrer de 1919 i un l’1 
de març de 1925. Després de cada enderroc podien començar a treballar 
durant uns anys amb la pedra obtinguda i quan s’acabava preparaven el 
següent enderroc. Fotògraf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà © de 
la fotografia: Cristina Guillamón

A l’esquerra: Barranero o barrinaire d’una pedrera de Caldes amb la barri-
na, eina de ferro amb cargol, en la part inferior o punta, i un mànec 
encreuat a l’altre cap, la qual serveix per a foradar la pedra i introduir-hi 
l’explosiu per a la volada de la roca. Dècada de 1910. Col·lecció Nil Sellés
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Obrer d’una de les pedreres de Caldes, emboquillant, 
és a dir començant a fer el forat de barrina realitzat 
amb una barra de ferro de tres o quatre centímetres 
de gruix i de llargada diversa, fins a cinc o més 
metres. D’aquesta manera es foradava la roca per tal 
de posar-hi l’explosiu. El forat a la pedra era rodó i la 
seva longitud, en cada cas, anava determinada per 
l’alçada o l’amplada del tros de roca que calia trencar. 
Dècada de 1910. Col·lecció Nil Sellés

Barrinaires o picadors, d’una pedrera de Caldes a 
punt d’encendre la metxa amb la qual es calava foc a 
la càrrega explosiva posada a l’interior d’un forat de 
barrina i d’aquesta manera s’executava una voladura 
de la roca amb explosius. Els barraneros cridaven: 
foc!, barrina va! o barreno va!, just abans de l’explosió 
per a prevenir als possibles despistats i persones 
alienes a la pedrera que poguessin rondar per allà. 
Segons la intensitat i el to del pet, soroll característic 
de l’explosió del forat de barrina, el picapedrer avesat 
gairebé endevinava els afectes produïts per la càrre-
ga explosiva. En ocasions, s’havia de descarregar el 
forat de barrina que consistia a treure la càrrega 
explosiva que hi havia dins el forat quan aquesta, per 
una causa o altra, no havia explotat. Aquesta opera-
ció podia ser molt perillosa. Un cop passades unes 
hores, es podia intentar descarregar el forat abo- 
cant-hi aigua a fi i efecte que aquesta inutilitzés 
l’explosiu i, després, amb la mateixa barrina amb què 
s’havia fet el forat es podia treure la càrrega. Dècada 
de 1910. Col·lecció Nil Sellés
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Imatge dels obrers a la pedrera. Al costat esquerre podem veure a primer terme un parell de carretons amb els 
quals transportaven algunes pedres per la plaça de la pedrera. Inici del segle XX. Col·lecció Josep Castellà
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A dalt: Imatge del picapedrer Joan Aymerich elabo-
rant una llamborda, als anys cinquanta. Primer 
s'havia de partir la pedra en tants blocs com fes 
falta, per tal d'aconseguir la mida aproximada que 
havia de tenir la llamborda. Un cop s'havia aconse-
guit la mida desitjada, era el moment de treballar-hi 
amb el punxó, el mall i l'escarpa per tal d'aconseguir 
la forma de la llamborda. Col·lecció Lluís Martí Imatge de Pau Personat, encarregat, al costat d'una 

vagoneta a la plaça de la pedrera. Anys trenta. 
Col·lecció Joan Pallarès

Taller de la ferreteria de la pedrera, aproximadament 
l’any 1926. S’identifiquen en primer terme, en 
Ventolà, en Coromines, en Pepito Manta i en 
Txarumbo. Per tal de poder treballar la pedra de 
manera correcte les eines havien d’estar permanent-
ment enllosades pels ferrers. Col·lecció Lluís Martí 
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Organització del treball i explotació de la pedrera
Els malladors o tasconaires reduïen de grandària els 
blocs, un cop s'havien desprès de la penya. Eren 
auxiliats per les colles de peons o manobres, manats 
per caps de colla, que tenien categoria d’encarregats. 
Cada colla era auxiliada per un aprenent, anomenat 
pinche o sagal, que portava les eines i els bujols d’aigua, 
que sempre eren de fusta per evitar trencadures, i 
anava al poble a buscar el menjar calent per dinar.
 
Quatre o cinc carretonaires portaven amb carretons 
i vagonetes la pedra a la plaça de la pedrera on es 
treballava. També en una via ampla hi havia dos 
vagons grua i una locomotora amb una desena de 
vagonetes. Les locomotores anaven equipades amb 
un motor de combustió interna.
   
Un vigilant mirava contínuament el penya-segat i 
avisava si veia venir una esllavissada. El corneta 

A l'esquerra, la sala de màquines amb la matxucadora. A la dreta, la ferreria i les vagonetes carregades de 
grava. Impressor: Fototípia �omas. Col·lecció Josep Castellà

assenyalava a toc de corn la voladura o explosió dels 
barrinaires a la penya amb el crit de: “Barreno va!”
 
Les llambordes les fabricaven una parella d’homes. 
Un feia de trencador, obtenia la pedra i la preparava, 
i l’altre, el melonaire, la devastava a cops d’escoda o 
de maceta, fins assolir les mesures exigides. Poques 
vegades un mateix home feia de trencador i melo-
naire a la vegada.
  
Tot el rebuig, format per pedres petites, es posava 
dins d’una vagoneta que es transportava fins a prop 
de la riera, al costat de la ferreria. Allà hi havia la 
matxucadora, la màquina que esbocinava tot el 
rebuig fins a convertir-lo en grava. El producte final, 
ja fos la grava o les llambordes, es carregava amb 
carros tirats per mules o bous i es transportava a 
l’estació de tren de Caldes.  



20

CLASSE
 
Meló alt
Meló baix
Meló curt
Imperial
Verdures
Palamós
Rigola gran
Rigola baixa
Rigola Palamós
Tac alt
Tac baix
Saragossa
Tac. Saragossa alt
Tac. Saragossa baix
Rigola Saragossa
Mosaic
1 rigola especial
2 rigola especial

LLAR./cm
MAX - MIN
18 - 22
18 - 23
16 - 18
12 - 15
17 - 25
18 - 23
28 - 33
27 - 33
28 - 33,3
10 - 13
10 - 13
15 - 18
10 - 12
10 - 12
22 - 25
6 - 15
90
27 - 33

AMPLE/cm
MAX - MIN
11 - 12,5
11 - 12,5
11 - 12,5
6 – 8
9 – 13
12,5 – 14
15 – 16
14 – 15
19 – 20
11 - 12,5
11 - 12,5
8 – 10
8 – 10
8 – 10
14
6 – 10
20
14 – 15

FONS/mm
MAX - MIN
13,5 - 15
11 - 13
13,5 - 15
9 - 11
8 - 12
13,5 - 15
14 - 16
11 - 13
14 - 16
13,5 - 15
11 - 13
12 - 13,5
12 - 13,5
9 - 10
12 - 13,5
6 - 8
18 - 20
8 - 10,5

MARCATGE
 
Punt gran blanc a dalt
Punt gran blanc al cul
punt gran blanc a angle
Punt petit blanc a dalt
Punt petit blanc a angle
Punt vermell al cul
2 punts grans blancs a dalt
Punt gran a dalt
2 punts grans vermells a dalt
Punt gran blanc a dalt
Punt gran blanc al cul
Punt petit vermell a dalt
Punt petit vermell a dalt
Punt petit vermell al cul
Punt petit vermell a dalt
Punt petit blau a dalt
--
Punt gran blanc al cul

TIPUS PEDRA
 
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Rosa
--
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava o rosa
Blava
--
Blava
Blava o rosa
Blava
Blava o rosa

Quadre de les classes de llambordes que s’elaboraven a la pedrera i les seves mides. Com podem observar, les 
llambordes tenien diferents denominacions segons les mides i les funcions. Aquest quadre patí variacions al 
llarg del temps, però pretén representar l’evolució mitjana. Font: Elaboració pròpia segons la documentació 
localitzada.

La bàscula de la pedrera on el basculero pesava els 
carros que sortien de la pedrera un cop carregats. 
També era feina del basculero deixar constància 
escrita de la càrrega. Tot seguit els carros baixaven 
pel passeig del Remei i el carrer Major per anar a 
l’estació de tren. En un extrem a la dreta, podem 
veure part de la casa del Castellvell. Any 1924. Fotò-
graf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà © de la 
fotografia: Cristina Guillamón



21

Treballadors de la pedrera, entre ells, Ramon Vila 
Sutrias. Podem observar com els malladors o tasco-
naires d’un bloc de pedra devastada que queia de 
l’enderroc procedeixen a fer-ne una primera reducció 
que passarà al trencador que prepararà el bloc de 
pedra per a la transformació cap a llamborda. A la 
dreta de l’imatge, observem ja com un picapedrer 
malonaire poleix el bloc de pedra posteriorment 
preparat pel trencador, situat a l’esquerre, per conver-
tir-lo en el tipus de llamborda requerida. Dos dels 
homes de l’imatge van morir en una esllavissada de 
roques després d’una barrinada a la pedrera de La 
Força o La Force del germans Roselló,  més coneguts 
com a pedreres del Mallorca. Col·lecció Rebeca Vila

Ramon Asensio treballant a la pedrera del Foment. 
Dècada dels anys cinquanta. Col·lecció Mercè Asensio 

A la dreta: Ramon Asensio junt amb altres companys 
de feina a la pedrera del Foment. Dècada dels anys 
seixanta. Col·lecció Mercè Asensio 
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L’administració de la pedrera del Foment o Canteras 
de Nuestra Señora del Remedio es gestionava des de 
les oficines de Barcelona. A la pedrera, i segons la 
temporada, hi havia un o dos oficinistes juntament 
amb un o tres llisters, llisteros, que controlaven el 
personal, un o dos marcadors, que assenyalaven 
amb pintura les llambordes acabades i un pesador, 
basculero, que pesava les llambordes, sota la supervi-
sió de l’encarregat, màxim responsable i represen-
tant de l’empresa a la pedrera.

A dalt: Plaça de la pedrera amb obrers afaiçonant la 
pedra amb el punxó i el mall per tal que aquesta 
anés agafant forma de llamborda. Any 1924. Fotò-
graf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà
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Obrers amb les eines d'empedrar les carreteres: el de la dreta, porta un tronc amb dues nanses conegut com a 
picador, que servia per pressionar les llambordes quan eren col·locades i que quedessin fixades; n'hi ha un 
altre assegut que porta l'esquadra per alinear-les, el pic servia per encaixar-les i fer palanca si calia.  L'infant té 
entre les cames un bujol, càntir d'aigua de fusta. Aproximadament l’any 1910. Col·lecció Lluís Martí



24

El Foment tancà l’any 1931 però alguns dels treballadors 
al trobar-se sense feina es van organitzar i van començar 
a explotar la pedrera del Salat fins el juliol del 1936. 
Aproximadament l’any 1934. Col·lecció Lluís Martí

Després de l’operació d’enderroc es carregaven les pedres 
a les vagonetes per portar-les al centre de la plaça i 
començà a fer les llambordes. Inici del segle XX. Impres-
sor: Fototípia �omas. Col·lecció Fotografia Poch

Grup d’obres elaborant llambordes. Se situaven per parelles a la plaça de la pedrera, que era un lloc pla i prou 
espaiós per treballar-hi. Les parelles formades per trencadors i melonaires s’encarregaven d’elaborar la llambor-
des. En ocasions, un mateix trencador feia parella amb més d’un malonaire i quan més àgils eren més cobraven 
perquè treballaven a preu fet. És a dir, hi havia un preu fix per llamborda elaborada. Impressor: Fototípia 
�omas. Col·lecció Josep Castellà
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Els treballadors
Després de l’estudi dels padrons d’habitants i 
els llistats d’empresa, el que més crida l’atenció 
és la quantitat de catalans que van començar a 
treballar a la pedrera l’any 1900; més d’un 80% 
dels treballadors eren catalans, i com, a mesura 
que avançaven els anys, aquesta majoria absolu-
ta anava decreixent, i era substituïda per 
emigrants provinents de diferents localitats de 

la Península. Arribats l’any 1965 trobem la cres-
cuda més important pel que fa al nombre 
d’obrers provinents de zones rurals deprimides 
de fora de Catalunya, mentre que solament un 
23% és mà d’obra catalana. Tots els treballadors 
eren homes, majoritàriament caps de família 
d’entre 30 i 40 anys, però també molts nens a 
partir dels 15 anys hi començaven a treballar.

Alguns treballadors de la pedrera del Foment. Es poden observar els bous de càrrega i les eines utilitzades, inici 
del segle XX. Col·lecció Lluís Martí
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A la dreta: Carretes baixant llambordes cap a l’esta-
ció de tren per la carretera del Farell, aproximada-
ment l’any 1915. Cada carro podia transportar prop 
de tres tones de llambordes i per tal de què els carros 
no s’encallessin amb els sots, el fang i les pedres van 
decidir empedrar tot el camí del trajecte fins a l’esta-
ció. A més a més, hi havia una brigada de l’empresa 
permanentment encarregada del manteniment del 
camí. Inici segle XX. Impressor: Fototípia �omas. 
Col·lecció Josep Castellà

Treballadors de la pedrera anomenada Canteras 
Montbui situada al costat del serrat de Can Camp 
propietat dels germans Roselló. Dècada dels anys 
cinquanta. Col·lecció Joan Roselló

Treballadors de la pedrera del Foment. Entre d’altres, 
Vicenç Ibarz, Salvador Ausina i Pere Grau. 11 d’octu-
bre de 1950.  Col·lecció Vicenç Ibarz

Treballadors de la pedrera, als anys cinquanta. S’hi 
pot veure, d’esquerre a dreta, Cisco Salines, Joan 
López, Pau Personat –aleshores encarregat de la 
pedrera– i Sebastià Fontcuberta amb un mall i un 
punxó a punt per trencar la pedra. Al cabàs hi tenien 
els punxons de recanvi, perquè cada dues hores 
l’havien de canviar, i tots els que es feien malbé els 
portaven després a la ferreria i els ferrers els arregla-
ven. Col·lecció Lluís Martí 
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Imatge dels malladors o tasconaires que feien una primera reducció dels blocs de pedra que queien de l’enderroc 
ajudats per unes maces de ferro d’uns 7 kg de pes, per trencar la pedra. Inici segle XX. Col·lecció Josep Castellà
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A la dreta: Bar El Remei. Els 
obrers de la pedrera cada dia 
feien una hora a peu de camí per 
anar a treballar. De bon matí, 
era costum que al passar per 
davant del bar del Remei es 
paressin a fer-hi la beguda cone-
guda com a barreja abans d’enfi-
lar el camí cap a la pedrera. 
Sovint també hi feien parada a 
la sortida de la feina. Aproxima-
dament l’any 1922. Col·lecció 
Lluís Martí

Relacio dels jornals i personal 
empleat a la pedrera durant la 
quinzena del 2 al 15 de maig de 
1930. Col·lecció Ignasi Martí-
nez © de la fotografia: Raquel 
Castellà
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Els salaris i les condicions laborals
En aquella època, treballar a la pedrera signifi-
cava guanyar-se bé la vida però sempre sota 
unes condicions molt dures. Per anar a treballar 
feien cada dia una hora de camí a peu. Els mesos 
d’hivern començaven a treballar a les set del 
matí i acabaven a les cinc de la tarda, estaven tot 
el dia sense veure el sol, perquè la mateixa 
penya els feia ombra i la plaça on treballaven 
quedava glaçada; sovint les llambordes s’engan- 
xaven  les unes amb les altres pel glaç i la gebra-
da. Quan arribava el bon temps i el dia s’allarga-

va, començaven a les set del matí i no plegaven 
fins a les sis de la tarda, però passaven molta 
calor. Quan plovia no solien treballar i tots els 
que anaven a preu fet no cobraven. Tenien mitja 
hora per esmorzar i una hora per dinar. Feien els 
àpats a la mateixa plaça de la pedrera o al rafal, 
un cobert de planta rectangular que servia de 
menjador. A finals de la dècada dels anys 
quaranta del segle XX aquesta construcció es va 
compartimentar i s’utilitzava com a habitatge de 
treballadors amb les seves famílies.
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Treballadors quan s’instal·lava la piconadora a la pedrera del Foment. Observem a dues nenes encarregades, 
entre d’altres, de portar el menjar dels obrers des de Caldes a la pedrera. Inici segle XX. Col·lecció Família 
Fuertes
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Antonio Guillén, guarda de nit, i Vicenç Personat a l’es- 
planada de la pedrera l’any 1962. Col·lecció particular

Interior del menjador de la pedrera més conegut com 
el rafal. Col·lecció Ignasi Martínez

El rafal, on feien els àpats els obrers. Aquest menja-
dor es trobava situat al costat de la pedrera, any 1924. 
A la dècada dels anys quaranta fou partit amb 
diferents envans per allotjar-hi famílies que venien 
de fora i amb pocs recursos a treballar a la pedrera. 
Fotògraf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà © 
de la fotografia: Cristina Guillamón

Nens amb una carreta de la pedrera davant el 
santuari del Remei. Inici del segle XX. El treball 
infantil fou clau; sense l’aportació del treball de les 
criatures la majoria de les famílies catalanes no 
hauria pogut sobreviure i per tant podem considerar 
els nens i nenes com agents fonamentals en la indus-
trialització de Catalunya. A la pedrera els trobem 
fent d’aprenents i ajudants. Era habitual que un 
parell o tres d’infants s’encarreguessin de portar el 
menjar als obrers a la pedrera i d’omplir el càntir, més 
conegut com a bujol. Aquests i altres casos demostra-
rien la ineficàcia de les inspeccions de treball. 
Impressor: Fototípia �omas. Col·lecció Lluís Martí 



32

CÀRREC
Encarregat
Oficina
Llistero
Peó
Encarregats
Marcadors
Bovers
Picadors
Cap de Colla
Trencador
Melonaire

1910
12

5,3/7,8
4

3/6
4,7/5,5

--
3/5,75
6/7,25
6,25

3
13,5

1916
10
6
5

3/6
3/3,5

6,5
3,5

3,5/3,75
4,5
3

11,5

1919
12
5/6

4
4,75/6
4,7/5,5

9
3/5,75
6/7,25
6,25
5,4

13,5

1922
18

7,25/11
6,5

6/8,50
7/7,7

11
4,5/8

8,5/10
8,5
5

17

1930
30
14
12
12
13
14
--

15
15
9,3
--

Quadre de l’evolució dels sous en pessetes per persona i dia treballat

Font: Elaboració pròpia segons la documentació localitzada. 

LA SILICOSI, PRINCIPAL MALALTIA DELS PICAPEDRERS 
 
Pel què fa a les malalties més comunes entre els picapedrers era la silicosi, una malaltia respiratòria anome-
nada pneumoconiosi causada per la inhalació de pols de sílice, que produeix un dipòsit d'òxid de silici als 
pulmons. Aquests dipòsits produeixen una inflamació i posteriorment una cicatrització del teixit pulmonar. 
El sílice és un cristall comú que es troba a la pedra, per tant, els factors de risc de patir aquesta malaltia són 
tots els treballs que exposin a aquesta pols, com ara el treball a les pedreres, a les mines, el tall de la pedra o 
la construcció de carreteres i túnels, entre d'altres. Generalment, la clínica de la malaltia es dóna al cap de 10 
o 15 anys d'exposició a la pols. Els símptomes que presenta són la tos crònica i la dificultat respiratòria a 
l'exercici. Actualment, el diagnòstic d'aquesta malaltia ha disminuït, ja que hi ha menys gent que es dedica al 
treball de la pedra i gràcies a la regulació que exigeix l'ús d'un equip protector que limita la quantitat de pols 
de sílice inhalat.  
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Imatge de treballadors de la pedrera a principi del segle XX. Entre ells i amb el número u (manuscrit a la 
camisa) podem identificar a Àngel Fuertes i amb el número dos a Tomás Fuertes. Fotògraf: J. Rius. Col·lecció 
Família Fuertes
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Vagues i conflictivitat obrera
La vaga va esdevenir una de les principals eines de 
pressió per aconseguir millores laborals. Es fona-
mentava a aturar la producció, causant d’aquesta 
manera un greu perjudici als propietaris que les 
combatien de diverses maneres: sovint l’opció que 
més utilitzaven era la de portar mà d’obra de fora 
del municipi o del mateix municipi (anomenats 
esquirols) per reiniciar la feina i desmoralitzar els 
treballadors en vaga, però també feien servir les 
forces d’ordre públic o sicaris a sou com a eina 
repressora. De la pedrera del Foment, des de 
començaments de segle XX, ja hi ha documents que 
ens informen de la inestabilitat obrera. El 1903, 
quan tan sols feia uns tres anys de la constitució de 
Fomento Obras i Construcciones, SA es va produir la 
primera vaga de treballadors de la pedrera de 
Caldes. En un article de La Vanguardia del 1903 
s’informava que eren 35 els treballadors de la 
pedrera que s’havien declarat en vaga.
  
En un altre article de La Vanguardia de 1904, es 
feia ressò d’una altra vaga i informava que molts 
dels treballadors que la secundaven havien anat a 
buscar feina a unes altres pedreres i que n’havien 
trobat. I en un altre escrit del mes d’octubre de 
1905, s’informava que tornaven a haver-hi proble-
mes amb els pedrers i que una vaga de dotze 
setmanes havia perjudicat seriosament els benefi-
cis de la societat.

A l’esquerra: Treballadors de la pedrera del Foment a finals del segle XIX. A dalt a l’esquerra, enfilat a la penya 
Joan Martí Estela, barrinaire. Martí era originari de la població costanera de Llançà i junt amb tota la seva 
família anaren a Caldes de Montbui en busca d'una feina. Col·lecció Jordi Martí

L’any 1910 va tenir lloc la vaga més important de 
totes. Els treballadors van estar aturats durant un 
període de més de mig any, malgrat que, de bon 
començament, van demanar la intervenció de 
l’alcalde per mirar de trobar una solució que no els 
portés a la forçosa aturada de les activitats laborals. 

Les reivindicacions obreres no deixaven de ser les 
mateixes que les de ple segle XIX: l’acomiadament 
d’un company de treball que consideraven improce-
dent, els maltractaments rebuts per part dels 
càrrecs superiors, allargar els minuts de les menja-
des que no eren suficients per tal de fer un digne i 
merescut descans durant la jornada i fer festa els 
dies festius. Les seves demandes no eren comparti-
des per la direcció de l’empresa. Si llegim la 
Memòria de la societat d’aquest mateix any, presen-
tada als accionistes, de ben segur que no ens 
sobtarà el punt de vista dels empresaris; diu així: 
“[...] las muchas huelgas y largas paralizaciones de 
ciertas industrias nos han afectado de una manera 
indirecta, aparte de una huelga provocada y sostenida 
sin motivo justificado por los obreros de Caldas de 
Montbuy, tuvo casi por completo interrumpidos los 
trabajos en aquellas importantes canteras durante la 
primera mitad del año último, habiéndose podido 
atender los compromisos de antemano contraídos 
gracias a los acopios hechos y al material que pudo 
adquirirse procedente de las canteras de la Costa”.
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L’actitud dels calderins durant les negociacions va 
ser força pacífica tot i que la relació entre treballa-
dors i direcció cada cop era més tensa. Arribats a l’1 
de maig, la vaga es va radicalitzar i la Guàrdia Civil 
va haver de reforçar la seva presència. Les dones i 
criatures dels vaguistes apedregaven les cases dels 
esquirols. Als cinc mesos de vaga, hi va haver un 
intent per arribar a un punt d’entesa entre ambdues 
parts, però cadascú es va mantenir inflexible amb les 
seves propostes. La vaga continuà i també es va fer 
boicot i sabotatge a tots aquells comerços on els 
esquirols i els burgesos feien les compres habituals. 

Una altra mesura dels vaguistes va ser no deixar 
passar els camions i carros que sortien de les pedre-
res per donar resposta a les diferents comandes 
preestablertes. Fins i tot van haver-hi empresona-
ments. El 7 de juny els vaguistes acceptaven les 
bases d’un acord, però no va ser fins dos mesos més 
tard que l’alcalde comunicava el final de la vaga. 
Havien transcorregut més de sis mesos.

A la Memòria de 1919 es parla de diversos factors 
com l’encariment de la producció, la carestia de 
matèries primeres i la paralització de treballs per 
vagues i locaut que feien del tot necessari un canvi 
radical en l’organització de la societat, ja que es 
desconeixia quan arribarien temps més favorables. 
El locaut era una eina de pressió de la patronal. 
Aquesta estratègia es desenvolupa a la inversa que 
la vaga. En moments en què l’empresari no tenia 
necessitat o urgència de produir o simplement volia 
escarmentar els obrers, la patronal decretava un 
tancament de la pedrera, amb l’objectiu de debilitar 
els sindicats organitzats, i condemnava a no perce-
bre ingressos els obrers.

Segons la Memòria de 1919 les paralitzacions del 
treball van ocasionar pèrdues irreparables per a 
l’empresa, però tot i així aquell exercici va acabar 
amb beneficis.

L’any 1931 tancà la pedrera i tornà a engegar l'agost 
de 1939, acabada la guerra. El Foment cridà els caps 
de colla i obrers qualificats, supervivents de l'època 
anterior, i obrí de nou la pedrera. Fou una etapa de 
calma social imposada pel règim franquista de l'èpo-
ca. L’explotació continuà fins al 2 de febrer de 1968 
que es tancà definitivament. 
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A l’esquerra: Llibreta d’amonestacions on l’encarregat de la pedrera anotava les faltes greus comeses pels treba-
lladors per tal d’informar a les oficines del Foment a Barcelona. Col·lecció Joan Pallarès © de la fotografia: 
Raquel Castellà  

Vista general de la pedrera del Remei, més coneguda com la pedrera del Foment. Inici segle XX. Ref. 
ACM_9-6319 v. Autor: desconegut Col·lecció Roisin © de la fotografia: Institut d'Estudis Fotogràfics de 
Catalunya
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El Círcol i la cooperativa
Després de totes les reivindicacions obreres els 
propietaris del Foment van comprar un edifici situat 
al carrer Major número 34 on hi havia el cafè teatre 
de l’Avenç Nacionalista Republicà, entitat d’esperit 
catalanista, amb la finalitat de crear-hi un lloc 
d’esbarjo per als treballadors. L’Avenç malgrat els 
intents per consolidar-se com a centre cultural i 
davant la fallida econòmica tancava i es convertia 
l’any 1919 amb el “Círculo Instructivo y Recreativo” 
i al carrer mossèn Delger se situava la “Cooperativa 
de Consumo de Nuestra Señora del Remedio”, amb 
un economat amb moneda pròpia que allà mateix 
podien bescanviar. D’aquesta manera aquests diners 
tornaven a reinvertir en l’empresa.
 
El Círcol tenia un cafè, un teatre i una escola. Sovint 
s’hi organitzaven activitats diverses per entretenir 

A l’esquerra: Bovers guiant els carros de llambordes pel carrer Major cap a l'estació de ferrocarril. Aquest era 
un trajecte llarg i lent que molts bovers feien fins a quatre cops al dia. Inici del segle XX. Impressor: Fototípia 
�omas. Col·lecció Josep Castellà  

els picapedrers i les seves famílies durant les poques 
hores d’esbarjo que tenien. El teatre del Círcol, 
segons la contribució industrial de l’any 1929, tenia 
360 butaques i no era només concorregut pels 
picapedrers, sinó que també estava obert a la resta 
de la població que esperaven amb ànsies els especta-
cles que s’hi celebraven, ja que els picapedrers que 
tenien un cert nivell econòmic a l’època contractaven 
companyies de teatre i orquestres de força renom.
 
A l’escola hi anaven els fills i filles dels obrers de la 
pedrera. Era coneguda amb el nom de l’Avenç i 
Joaquim Castellsagués n’era el professor. Tot això 
acabà l’any 1931 amb el tancament de la pedrera i, 
tot i que a l’agost de 1939, un cop acabada la guerra, 
el Foment engegà de nou la pedrera, aquests locals ja 
no funcionaren com a tals.

Entrades pel teatre del Círcol i val de compra de la cooperativa del Foment. Col·lecció Joan Pallarès. Col·lec-
ció Ignasi Martínez © de la fotografia: Raquel Castellà
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Cooperativa, botiga de comestibles del Foment, s’hi podia trobar queviures i altres articles de primera necessi-
tat a preus més econòmics que a les botigues del poble. Normalment compraven a l’engròs, amb preus de majo-
rista i ho venien a preus baixos pels socis, ja que s’estalviaven els costos afegits pels intermediaris. Durant els 
primers anys de la cooperativa per comprar els productes hi havia una moneda pròpia encunyada per l’empre-
sa, la qual únicament es podia utilitzar a la cooperativa i el Círcol. La cooperativa va tancar amb la proclama-
ció de la República. Any 1924. Fotògraf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà © de la fotografia: Cristina 
Guillamón
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Teatre el Círcol, any 1924. El guarda teló al costat dret tenia pintat l’escut de Caldes sense la corona reial, i al 
costat esquerre, l’escut de la Generalitat de Catalunya. Fotògraf: Adolf Mas. Col·lecció Raquel Castellà © de la 
fotografia: Cristina Guillamón 

“Programa oficial de la Fiesta Mayor que se celebrará en esta villa durante los días 9, 10, 11, 12, 13 y 17 del corriente de 
octubre. Domingo, 10. A las diez de la noche, funciones de teatro en el Círculo: “El asombro de Damasco” y “La moza de 
mulas.” Lunes, 11. A las doce, sardanas en el salón del Círculo. A las diez de la noche, en el Círculo baile. Martes, 12.  A 
las doce, concierto vermouth en el Círculo. A las cinco y a las once baile. Miércoles, 13. A las once, reparto de premios a los 
alumnos de la escuela del Círculo. Terminado esté acto tendrá lugar un baile infantil. A las cinco, conciertos en el Círculo, 
por dicha orquestra. A las diez baile de etiqueta.”

La Vanguardia, 7 d’octubre de 1920  
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Relació de les vendes realitzades a la cooperativa del 
Foment en data 11 de setembre de 1930. Es pot veure 
les vendes pagades mitjançant les fitxes dels socis i 
les vendes en efectiu, tant de la cooperativa com del 
Círcol. Col·lecció Josep Maria Trillo © de la foto- 
grafia: Raquel Castellà

Document on figura la venda de vals o talonaris per 
comprar a la "Cooperativa Obrera de Consumo Nues-
tra Señora del Remedio". Col·lecció Josep Maria 
Trillo © de la fotografia: Raquel Castellà  

A la dreta: Edifici del Círcol, centre de reunió i esbar-
jo dels obrers de la pedrera. S’hi ubicava un cafè, 
teatre i escola pels fills i filles dels treballadors. Fotò-
graf: Adolf Mas. Col·lecció Ignasi Martínez
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Estació del ferrocarril de Caldes on s'observen piles de llambordes a punt de ser traslladades amb el Calderí. 
Inici del segle XX. Fotògraf: Lucien Roisin. Col·lecció Josep Castellà
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El calderí i les llambordes
La història del Calderí, nom amb què es coneixia 
popularment el tren de Caldes i que unia aquesta 
vila amb Mollet i un cop allà amb Barcelona, va 
molt lligada a la història de la nostra pedrera del 
Remei. Aquesta és la història d'un encontre i una 
condemna final.
 
El Calderí neix molt abans que el Foment d'Obres i 
Construccions que s'instal·la a Caldes per explotar 
la pedrera del Remei. El tren arriba a Caldes fruit 
d'un antic projecte de mitjan segle XIX, motivat per 
comunicar la nostra vila amb la capital catalana. I és 
que Caldes era el primer centre balneari de Catalun-
ya, i el segon de tot l'Estat. Calia, per tant, que aques-
ta atracció turística i medicinal estigués millor 
connectada del que ho estava, i, tractant-se dels 
balnearis i, per tant, molts cops, d'un servei a perso-
nes malaltes, que ho estigués en millors condicions.
No serà fins al 1880 que el tren que unia Caldes i 
Mollet s’inaugurarà. Ja aleshores els balnearis calde-
rins havien experimentat una caiguda de l'activitat i, 
malgrat que molts banyistes utilitzaven el tren per 
arribar fins aquí, en el pas de segle aquesta crisi es 
va fer més notòria.

El tren semblava una empresa fracassada, però l'arri-
bada del Foment d'Obres i Construccions per explo-
tar la pedrera del Remei i fer les llambordes que 
havien d'empedrar els carrers de Barcelona va supo-
sar un gir total.

Ara les llambordes de Caldes s'havien de portar cap 
a la ciutat comtal i aquí el Calderí hi jugaria un 
paper fonamental. Des de la pedrera fins a l'estació, 

situada als afores del poble d'aleshores, actual parc 
de l'Estació, les llambordes es transportaven en 
carros tirats per bous i, un cop allà, es carregaven 
als vagons i emprenien el viatge cap a Barcelona, 
via Mollet. De fet, la companyia de tren va arribar a 
adquirir 16 vagons de càrrega pensant en aquesta 
activitat.

Cal apuntar l'any 1912 com un any de màxim 
esplendor del tren, molt influenciat per una alta 
activitat productiva a la pedrera, i també per les 
visites organitzades, procedents de Barcelona, que 
venien a conèixer de prop el procés productiu de la 
pedrera.
 
Però l'any 1929 va suposar un abans i un després  
per al transport de les llambordes de la pedrera i, per 
tant, també per al Calderí. Aquell any, el Foment va 
canviar els tradicionals carros que portaven les llam-
bordes fins a l'estació de tren per uns camions 
Saurer, que eren més ràpids i feien tot el trajecte fins 
a Barcelona més econòmicament. Això va suposar 
un cop pràcticament definitiu per al tren de Caldes, 
ja molt devaluat, descuidat i amb molts pocs clients, 
que preferien anar a la capital amb els nous autobu-
sos.

El Calderí va deixar de circular al cap de pocs mesos, 
però hi va tornar durant la Guerra Civil i va deixar 
de fer-ho, definitivament, en acabar la guerra.
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A l’esquerra: Estació de ferrocarril de Caldes, a la 
dreta podem veure llambordes apilades a punt de ser 
carregades als vagons. Amb l’arribada de la crisi en el 
món dels balnearis els vagons luxosos van deixar pas 
als vagons de càrrega plens de llambordes i grava. 
Inici del segle XX. Col·lecció Joan Teixidó

Càrrega de llambordes a l’estació de Caldes de Montbui, aproximadament l’any 1914. Aquest era l’últim procés 
de les tasques de la pedrera. L’empresa tenia contractada una brigada d’homes anomenats els carregadors que es

dedicaven, com el nom indica, a carregar i distribuir 
les llambordes als vagons destinats al seu transport. 
Fotògraf: Josep Boixadera. Col·lecció Lluís Miquel 
Tuells
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Carretes de la pedrera al Passeig del Remei, aproxima-
dament l’any 1921. El 4 d’agost de 1919 s’empedrà els 
1.578 m de carretera que van de l’estació de tren al 
Remei. Tenint en compte que la superfície era d’uns 
11.100 m² i els dies treballats uns 300, s’hi construïren 
uns 37m² diaris i si el cost de l’obra fou de 280.670,50 
pessetes el cost per m² resulta a 25,29 pessetes. El cost 
total de l’obra es trobava repartit d’aquesta manera: 
erari públic 163.106,52 pessetes; aportació FOCSA 
85.635,60 pessetes; Ajuntament 23.101,18 pessetes i 
veïns 8.827, 20 pessetes. Col·lecció Lluís Martí 

Carros amb bous carregats de llambordes direcció a 
l’estació de ferrocarril de Caldes. Podem veure com 
es forma una llarga caravana que travessa el carrer 
Major. Inici segle XX. Col·lecció Fotografia Poch

Davant la penya de la pedrera carros carregats de 
llambordes, any 1924. Fotògraf: Adolf Mas. Col·lec-
ció Raquel Castellà © de la fotografia: Cristina 
Guillamón

Carregant llambordes de la pedrera a un vaixell del 
port de Barcelona per a transportar-les a altres 
ciutats. Les llambordes de Caldes no només abastien 
les poblacions catalanes sinó també de l’Estat espan-
yol i de fora de l’Estat com alguns sectors de Sant 
Francisco (Califòrnia), ja que resultava més econòmic 
transportar-les des de Caldes que elaborar-les allà 
mateix. Entre 1910 i 1920. Col·lecció Josep Castellà 
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El 4 d’agost de 1912, un periodista de la revista La Ilustració Catalana, visita la pedrera del Remei, i escriu un 
article on explica la seva experiència. © de la fotografia: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
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La pedrera, reclam de turistes
La pedrera va aconseguir tant de renom a l’època 
que fins i tot s’hi van arribar a organitzar visites 
guiades. Per a poder visitar la pedrera, s’havien 
d’adquirir unes targetes al despatx del Foment a 
Barcelona. Se sortia amb el tren amb grup des de 
Barcelona i fins a Caldes, passant per Mollet. Un cop 
a Caldes visitaven la pedrera on podien observar 
amb deteniment la tasca dels picapedrers que 
elaboraven les llambordes que de mica en mica 
anaven bastint tota la ciutat comtal. És l’època 
d’auge i màxima expansió de la pedrera i de les 
llambordes, que eren molt apreciades i col·locades 
arreu de la Península, i fins i tot a algunes ciutats 
europees. Un cop a la pedrera, els visitants merave-
llats per la destresa d’aquells obrers podien deixar 
el seus comentaris en un llibre de visites que encara 
es conserva. I és que a l’època aquells carrers empe-
drats van ser una autèntica revolució; s’acabaven les 
polsegueres i els carrers bruts i fangosos de les 
ciutats. 

A la dreta: Targeta de visita a les pedreres. Col·lecció 
Ignasi Martínez © de la fotografia: Raquel Castellà

Turistes fotografiats en una de les visites que s’orga-
nitzaven a la pedrera. Inici del segle XX. Col·lecció 
Nil Sellés 
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Les llambordes: senyal d’identitat d’un poble

Caldes de Montbui és un territori sobradament cone-
gut per les aigües termals. Les característiques pecu-
liars de les seves aigües fan que la vila sigui pràctica-
ment única en tota la Península. Caldes té, però, un 
altre recurs natural que també cal destacar: la pedra. 
És un municipi ric amb granit que va proporcionar 
paviments a molt pobles i ciutats, no només catalans, 
sinó també de fora de Catalunya. Les llambordes són 
a Caldes de Montbui una senya d'identitat. 

Hem fet memòria d’aquells que van picar, una a una, 
les llambordes que avui encara calcen els carrers de 
Caldes, formant una atípica i ben curiosa estampa ja 
que, a mesura que passen els anys, les podem veure en 
menys poblacions. A causa d’una falta de coneixe-
ment i un desinterès, la noble feina de picapedrer ha 
caigut en l’oblit entre les generacions més joves, fet 
que posa en perill d’extinció el llegat dels nostres avis. 

Els carrers enllambordats de Caldes ens expliquen 
que no fa tants anys gairebé un terç de la població 
de Caldes va viure directament o indirectament 
d'aquestes llambordes -l'extracció de granit, 
l'elaboració dels diferents tipus de llambordes i el 
transport van ser una de les principals activitats 
econòmiques del municipi- fins que els nous 
paviments, molt més barats, però també menys 
estables i duradors, les van jubilar.
 
La producció de llambordes és, sense cap mena de 
dubte, un fet únic i excepcional que caracteritza 
aquesta població alhora que constitueix un patri-
moni històric únic imprès tant en la seva identitat 
de poble com en la història personal de molts 
calderins i calderines.  
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Imatge del carrer Hospital de Barcelona on es pot obser-
var al costat esquerre com estan arrencant les llambor-
des per fer barricades durant la setmana Tràgica. 27 de 
juliol de 1909. Col·lecció Raquel Castellà

Portada de la revista La Actualidad del 26 de juliol 
de 1910 recreant, mitjançant un dibuix d’Ureña, una 
imatge del fotògraf Enric Castellà de juliol de 1909. 
Dibuix: F. Ureña. Col·lecció Raquel Castellà  

A l’esquerra: La llamborda sovint anomenada amb el barbarisme «adoquí» s'emprà per empedrar els carrers, 
des d'èpoques ben reculades fins fa molts pocs anys, quan l'engravat amb quitrà en desplaçà el seu ús. En 
aquesta imatge de la plaça de la Font del Lleó podem observar les llambordes, a la dècada dels anys vint. 
Col·lecció Lluís Martí
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