
L'aportació del 
Valles Oriental a la 
telefonia catalana: 
el Grup Telefonic de 

Treballs 

h g e l  Calva i Calvo Des de  mitjan segle XIX, la veloci- 
Professor de lo Universitat de Borcelono tat d e  transmissió d e  les notícies 

es va veure accelerada gracies al 
telPgraf elPctric. En el darrer  
quart d e  segle, el telPfon va mo- 
dificar la forma de  la transmis- 
sió: la va personalitzar i va posar 
els interlocutors en contacte si- 
multani. Aquest modern sistema 
d e  telecomunicacions va se r  
transferit a Catalunya amb una 
extremada celeritat, ja que entre 
la patent dlA.G. Bell (1876) i la 
seva introducció al país només 
va transcórrer un any. Les ma- 
teixes persones que havien pro- 
t agon i t za t  el  p r i m e r  ú s  d e  
l'electricitat (els Dalmau, mem- 
bres destacats dels mitjans cien- 
tífics barcelonins) van importar 
un aparell per a 1'Escola d'En- 

ginyers d e  Barcelona. Sense per- 
dre temps, van estudiar-lo i el van 
assajar fins que van estar en con- 
dicions d e  fabricar-lo i d'em- 
prar-lo a distancies diferents. 
Aviat es van estendre les prime- 
res línies individuals i les primeres 
xarxes urbanes. Barcelona, cor 
industrial i comercial del país, 
va tenir un paper destacat en el 
procés d'extensió. 

Les línies següents glossen un 
episodi significatiu en la confi- 
guració de  la telefonia catalana: 
la creació i l'actuació d e  la Com- 
panyia de  Telefonia del VallPs, 
concessionaria del Grup Telefb- 
nic de  la Garriga. Així, un cas de  
base comarcal es transforma en 
un element per a ampliar el co- 

l Agmixo a Jardi Planar els seus comentaris, i també I'oportunitat que em brindo d'myor oqui ospedes del llibre que estic preparant sobre Lo inhod~cmn de lar indurhwr de reden Esph: el kbfano antes de Telehica, elaborat 

en el marc del pro* DGYClT PS.AI I Il. Agmeixo igualmenta Francesca Antalin, directora del projecte esmmbt, el suport qw m'ha ofert i la confiava qw ha diposibt en el meu treball. 



neixement de  la historia empre- 
sarial del país, sobretot en els 
aspectes relacionats amb la clien- 
tela del telPfon, les thctiques d e  
les companyies per a controlar el 
mercat i l'actuació del sector pú- 
blic. 

LA COMPANYIA  TELEFONICA 
DEL VALLES 

Algunes d e  les primeres línies 
telefbniques -com ara la línia 
particular d e  Tomis  Nualart de  
la Garriga, documentada ja l'any 
1878- es van establir en una co- 
marca amb una forta base agrico- 
la com era el VallPs Oriental, si 
bé comptava amb establiments 
d'aigiies medicinals i amb una 

d 
F important  colonia d'estiueig2. 
2 Aquesta iniciativa privada d e  
s 
a 
d 

carhcter pioner fou un precedent 

ID 
del projecte empresarial que ens 
interessa explicar en aquest arti- 
cle: la Companyia de  Telefonia 
del VallPs, que  es desenvolupa- 
ria en un hmbit superior al de  la 
mateixa comarca. Representants 
qualificats de  l'empresa ho deixa- 
ven ben clar quan es referien, en 
termes quasi Ppics, a la seva ex- 
pansió: ((al paso que vamos, ya 
muy pronto muy poco significa- 
rá la denominación del Vallés, ni 
La Garriga ni Vich, porque saltan- 
d o  de  estas comarcas, faldeando 
el Montseny, el Puigmal y esca- 
lando el Pirineo, habremos ten- 
dido para esta misma compañía, 

para el Estado, o tal vez para la 
Mancomunidad Catalana, el gru- 
po telefónico más perfecto y más 
extenso de  la baja y alta Catalu- 
fia))? Amb el  pas  de l s  anys,  
aproximadament la meitat dels 
municipis tindrien a la comarca 
centres telefonies urbans de  ti- 
pologia i titularitat diversa, tal 
com posa de  manifest el quadre 1. 
Significativament, algunes d'a- 
questes localitats no disposaven 
d'un altre mitjh de  telecomuni- 
cació que no fos el telPfon. 

L'any 1907, trenta anys després 
d'aquella primera concessió pri- 
vada, es constitula la Companyia 
d e  Telefonia del VallPs, una so- 
c ie ta t  a n b n i m a  a m b  i n i m  
d'obtenir i explotar concessions 
administratives i altres negocis4. 
Els fundadors -entre els quals 
hi havia importants propietaris 
de  terres vinculats a la Cambra 
Agrícola Oficial del VallPs, amb 
el seu president al capdavants- 
van parar esment a determinar 

Aparell telefbnic selector de 

paret Siemens & Halske AG 

(Berlin). 

estatutir iament la composicib 
del ComitP d1Administraci6, sens 
dubte per a frenar les rivalitats 
locals. D'aquesta manera, els dos 
centres del grup (la Garriga i Vic) 
gaudirien d'un nombre idPntic 
de  representants en l'organisme 
i aquest nombre seria el doble del 
corresponent a les subcentrals. A 
fi de  delimitar les responsabili- 
tats van elaborar un reglament 
intern que preveia encomanar- 
ne la direcci6 a un tPcnic domici- 
liat a la central de  la Garriga i 
que tindria funcions de  cap d e  
personal i de  responsable d e  con- 
trolar el material de  la central. Al 
si del Consell, un dels membres 
faria d'inspector i tindria la mis- 
sió de  garantir la qualitat en el 
servei, transmetre les possibles 
queixes i supervisar les línies. 
Salvador Dachs (1861-1918), un 
dels principals propietaris rurals 
de  la Garriga i el fundador i pri- 
mer president de  la Cambra Agri- 
cola del VallPs, exerciria aquesta 
funcióh. 

2 Calva, A. (1996); Anuario Riem (1896, pig. 568). 

3 Telefonia del Valles: Memoria Babnce de 1914,1915, pig. 10.1 1. 

4 Es vu constiiuir e1 31 de desembre de 1907 amb un capital de 80.000 pies., representat per 160 accions & 500 pies. Vegeu: Estatutas de Telefonia del Volles, L8Aven(, Barcelona 1910. 

5 Planar i Maresma, J. (1991). 

6 En el Consell d'Adminishci6 de 1913, Josep Oller Planells (Centelles), Josep M. Bofill (Sant Joan de Vilatorta), Salvador Dachs (la Ganiga) i Joaquim Salvador (la Garriga) eren, respectivament, president, vicepresident, inspector i 

secretari. Els carrecs de mals  corresponien a Josep Vilaplana (Vic), Melit6 Tardem (Roda), Josep Riemla (Manlleu), Joan Subirachs ITorello), Josep Puigserinarell (Sant Hipilit de Voltrega) i Josep Buxeda [Palautordera). L'any següent, 

la llista es va completar amb Josep Molas Ricart (Sant Quirze) i Josep Comes Pau (Ripoll]. Vegeu: Telefonia del Valler: Reg/amenb iniermr, 27de febrero de 1912, L'Avenq, Bartelona 1912; Telefonia del Volks: k r i a  de 1914. 



Localitats T ipus  d e  l ínia 

Aiguafreda urbana 

L'Ametlla del VallPs urbana 

Bigues i Riells urbana 

Caldes d e  Montbui urbana 

urbana 

urbana 

urbana 

Cardedeu urbana 

Castellterqol urbana 

interurbana 

urbana 

La Garriga central del  g rup  

urbana 

Granollers urbana (*) 

Gualba urbana 

Llerona urbana 

Llinars urbana 

Mollet urbana 

Montmany urbana 

MontornPs urbana 

interurbana 

Sant Antoni 

d e  Vilamajor urbana 

Sant Celoni urbana 

Santa Maria 

d e  Palautordera urbana 

Sant Feliu d e  Codines urbana 

Santa EulAlia 

d e  Ronqana interurbana 

Vallgorguina interurbana 

Vallromanes urbana 

' 
~la r i t a t  ( Altres serveis d e  

telecomunicacions a la localitat 

pública la Garriga n o  

pública la Garriga n o  

pública la Garriga no 

privada Sabadell telPgraf, correus 

J.  Pingorid Mas 

Cia. dlEnllumenat 

d e  Poblacions 

Eduard Nieto 

pública la Garriga telPgraf, correus 

pública la Garriga correus 

Mancomunitat la Garriga 

privada 

pública la Garriga telPgraf, correus 

T. Nualart 

Estat Granollers telPgraf, correus 

pública Sant Celoni telPgraf, correus 

pública la Garriga n o  

pública la Garriga telPgraf, correus 

Octavi Lacaute n o  

pública la Garriga n o  

municipi Granollers correus 

Mancomunitat 

Mancomunitat Sant Celoni no 

Mancomunitat Sant Celoni telPgraf, correus 

Mancomunitat Sant Celoni telPgraf, correus 

Cipriii Calvet n o  

Mancomunitat correus 

Mancomunitat correus 

pública Granollers n o  

(*) Estacici telegrafica autoritzada per a fer conferPncies telefoniques. 

Font: elaboracici a partir d'A111rnrio Ti>li.f(inico Espniiol, 1921 (Biblioteca Nacional d e  Madrid). 



Aparell telefbnic de  taula Ericsson 

tipus HA 260130. La tecnologia 

Ericsson va gaudir d'una gran 

acceptació a comenqament del  segle  

X X .  

Tal com ha explicat Jordi Planas, 
b - la qüestió del telPfon seria motiu 

d'enfrontament entre la Cambra 
D 
rn Agrícola i 1'Ajuntament d e  Gra- 
4 

nollers: l'any 191 3, en una reunió 
al Centre Industrial i Comercial, 
l'alcalde Josep Barangé va mani- 
festar que  ((la culpa del malestar 
d e  Granollers (...) inclos d e  que 
no tingués telefono, era d e  la 
Cambra Agricola del VallPs)). Se- 
gons la Cambra Agricola, perb, 
el fet que  Granollers encara no 
tingués la connexió telefbnica es 
devia al desinteres d e  les autori- 
tats municipals en la proposta 
dlinstal.lar-hi la central, pel fet 
que els fundadors d e  la Compa- 
nyia Telefbnica del VallPs eren 
del bandol polític contrari. Aixb 
no obstant, l'octubre d e  1914 la 
mateixa junta directiva d e  la 
Cambra sol.licitA la connexió te- 

lefbnica per a Granollers, petició 
a quP accedí el director general 
d e  comunicacions. El telefon arri- 
baria finalment a Granollers l'any 
1916, quan el servei ja funciona- 
va a diverses poblacions comar- 
cals'. 

La Companyia d e  Telefonia del 
VallPs aprofitava una conjuntu- 
ra d e  liberalització del sector, que 
en altres ocasions havia estat 
monopolitzat per l'Estat. Després 
d e  ser autoritzada la creació del 
grup d e  la Garriga, la companyia 
va participar en la subhasta i va 
arrabassar el servei a Nualart, un 
altre gran propietari rural d e  la 
GarrigaH. Durant l'acte d e  l'adju- 
dicació, la balanqa es va inclinar 
a favor d e  Joan Badia i Benet, 
gerent d e  Telefonia del Valles, 
pel menor temps que retindria el 
servei. Com era habitual, el plec 
d e  condicions establia els suports 
(pals d e  pollancre, castanyer, pi 
injectat o roure), els ailladors 

(porcellana envernissada o d e  
cel.luloide amb suports d e  ferro 
galvanitzat), els conductors (fils 
d e  bronze o acer, segons que es- 
tiguessin a dintre o a fora d e  les 
poblacions), els aparells (Berli- 
ner, Ericsson o similars), les pi- 
les (Leclanché) i els quadres in- 
dicadors (Société Industrielle des 
Télépl~ones d e  Paris). 

Durant els sis primers anys d e  
vida, el grup comprenia una cen- 
tral (la Garriga), tres subcentrals 
(Vic, Centelles i Palautordera") i 
vint-i-una línies que  enllaqaven 
vint-i-dues poblacions amb Bar- 
celona i entre si. L'any 1913, els 
plans d'expansió d e  la xarxa van 
passar per actuacions d e  tres ca- 
tegories. Per tal d e  comencar per 
les línies d'ampliació, es va cons- 
truir el tram interurba d e  la Gar- 
riga a Barcelona, que tenia una 
longitud d e  34 km. A més a mGs, 
es va enllaqar la Garriga amb Vic 
per Centelles per mitja d'una lí- 

Quadre 2: EVOLUCIO DE LES LÍNIES DE LA COMPANYIA DE 

y 

Font: elaboració a partir d e  Telefonia del VallPs: Mrrnorin Baloricc dl. 
1913 i Memoria Balance de 1914. 

7 Planar i Maresma, 1. (1991, pig. 149-1501. Uns anys abans, Josep Ximu havia advertit que la connexió amb el Grup Teleknic de la Garriga portaria problemes i que calia evitarla. Vegeu: Ximu, J (1909). 

8 Calva, A. (1995). 

9 Anbnio Perer consbb que no fou fins al 13 de gener de 1912 que PAjuntament de Sanb Maria de Palautordem es va posar en cmbcte amb la Companyia Teleknica del Valler per o ekcbor un esbdi i preveure la ubicació del 

servei. Segons aquest aubr, el telefon public es w insbl.lor al bell mig d'una botiga que k ia  o la vegada de merceria i dlespordenyeria. Més tard, el 25 d'abril de 1925, es va condicionar un nou Iwal mes apropiat, on va resbr fins a 

Parribado del semi aubdtic i de les cabines de ki&ns. Pérez tom, A. (1994, p6g. 119). 



nia intergrup d e  30 km. En la 
segona categoria es va estendre 
la línia interradi la Garriga-Sant 
Feliu d e  Codines-Castellterqol, 
d e  22 km. Finalment, en la cate- 
goria d e  línies extrarradi es van 
construir els trams la Garriga- 
Cardedeu, Vic-Sant Quirze de  Be- 
sora i la Garriga-Sant Pere de  
Vilamajor. 

AI final d e  I'any 1913 estava a 
punt d'inaugurar-se el tram Vic- 
Ripoll, els 33 km del qual havien 
representat un cost d e  20.500 
ptes. en accions. En aquell mo- 
ment, la companyia aspirava a 
construir dues línies extrarradi, 
un circuit i el punt d e  maxima 
expansici pel nord. Les primeres 
es referien a Ripoll-la Pobla de  
Lillet i a la Garriga-Llinars (20 i 
9 km, respectivament). El segon 
abracava Palautordera, Sant Hi- 
lari, Arbúcies, Hostalric i potser 
Breda i Gualba. La meta nord es 
fixava a Puigcerdh per Ribes, pro- 
va palpable d e  I'abast supraco- 
marcal del projecte. 

El 1914, les onze línies cons- 
trui'des van ser d'extrarradi i per 
una longitud total de  157 km. Tal 
com es pot apreciar en el mapa, 
I'empresa desplegava les seves 
línies reforcant Ireix longitudi- 
nal S-N i, alhora, el paper d e  la 
Garriga i d e  Vic, que  ara estava 
unit amb Ripoll (33 km) i amb 
Campdevanol (13 km). Arbúcies El Grup Telefbnic d e  la Garriga, Vic i comarca e l  31 de  desembre de  1914. 

es va convertir en una capcalera (Font: Membria de  I'any 1914 d e  la Companyia de  Telefonia del Va1lL.s.) 

d e  pont cap al nord-est i Perafita 
en un centre que enllacava dife- 
rents poblacions. Diverses línies 
van permetre connectar nous  
centres, mentre que d'altres van 
quedar inacabades, per exemple 
el tram Barcelona-la Garriga, de  
doble línia (77 km). Els objectius 
variaven segons els casos. Unes 



vegades es buscava la comunica- Quadre 3: COMPOSICIO DELS PRODUCTES D'EXPLOTACIO DE LA 
cio directa. com ara en el tram 
Arbúcies-la Garriga; d'altres es 
pretenia millorar la comunicació 
entre dos punts intermedis, com 
ara en la línia Vic-Ripoll, escalo- 
nada a Torelló i a Sant Quirze. 
Finalment, satisfer els requeri- 
ments d 'un abonat particular, 
com per exemple en l'extensió 
fins a Llerona, es convertia en la 
base per a una expansió ulterior. 

La Companyia d e  Telefonia del 
VallPs va ampliar successivament 
el seu capital fins a les 105.000 
ptes., una xifra sens dubte mo- 
desta per6 que multiplicava per 
2,6 la inicial. Fins al 1914, el f i -  
nanqament havia seguit sistemes 
diferents. La línia interurbana 

d - que unia la Garriga amb Barcelo- 
na s'havia cobert mitjanqant el 

3 
u 
-I 

pagament de  5.000 ptes. a la Com- 
pañía Peninsular d e  Teléfonos. 
El cost d e  les línies interradi 
(3.000 ptes.) s'havia sufragat sen- 
se lliurament d'accions; en el cas 
de  les línies extrarradi, les 4.000 
ptes. d e  la Garriga-Cardedeu i 
les 1 .I00 ptes. de  la Garriga-Sant 
Pere de  Vilamajor"' s'havien fi- 
nanqat sense accions, i el tram 
Vic-Sant Quirze (8.000 ptes.), en 
canvi d e  setze accions. El 1914, 
totes les línies es van construir 
sense lliurament d'accions, Ile- 
vat del circuit Sant Hilari-Arbú- 
cies. L'estesa d e  les dues línies 
interurbanes que unien Barcelo- 
na i la Garriga anava a carrec de  
la Compañía Peninsular de  Telé- 
fonos a raó de  10.000 ptes. 

El 1914 es considerava amb opti- 
misme l'expansió del grup. D'una 

Locutori Centres Abonats 1 Sobretaxes 

La Garriga 4.118,89 400,65 

Centelles 954,60 149,lO 125,6O 

Vic 5.893,63 933,20 790,60 

Roda de  Ter 503,29 147,15 49,lO 

Sant Julih de  Vilatorta 267,OO 153,OO 78,lO 

Manlleu 1.971,75 364,65 184,5O 

Torell6 1.877,20 548,OO 182,OO 

Santa Maria d e  Palautordera 1.337,25 41 ,O0 103,OO 

Sant Hipblit d e  Voltrega 351,OO 224,OO 41,20 

Sant Quirze de  Besora 1.128,20 229,40 53,40 

Ripoll 3.244,04 589,20 262,75 

Arbúcies 1.191,75 65,50 96,40 

Sant Hilari d e  Sacalm 151,05 106,lO 165,50 

Perafita 876,lO 

Font quadres 3 i 4: elaboració a partir de  Telefonia del Valles: Mc~i io r in  
Balntlcc dc  1914, 1915. 

Quadre 4: DESPESES GENERALS DE LA COMPANYIA DE TELEFO- 

? 
Salaris 
Conservació de  línies / instal.laci6 
Lloguers 
Impressos 
Comissions 
Gratificacions 
Asseguranca d'accidents 
Eines 
Enllumenat, transport, viatges, etc. 

TOTAL 29.406,49 

banda, la reforma del reglament rava una intensificació del grup 
oficial d e  telefons podria ((portar gracies a la conquesta d 'un frag- 
el seu extrarradi a uns límits sen- ment del mercat que fins alesho- 
se precedents, ates que, en veri- res era poc receptiu, que era el 
tat, podem dir que d'ara enda- dels abonats dels nuclis alllats 
vant no hi ha fites que limitin el (masies)". 
circuit.), D'altra banda, s'espe- 

10 En altres fonts apareix Sant Antoni de Vilamaior. 

1 1  Tekfonia del Valles: Memoria Babnce de 1914, 1915, h. 7 i 12. 



L'optimisme no quedava renyit 
amb la prudPncia i amb el reconei- 
xement de  deficiPncies. Es reco- 
neixia que la connexió de  Grano- 
llers amb el grup era un objectiu 
que s'havia d'haver assolit al co- 
menqament d e  I'existPncia d e  
I'empresa, i aixi, sense al.ludir a 
la denegacici de  la sol.licitud que 
en va fer I'AdministraciÓ el mes 
d e  novembre d e  1910. A causa de  
I'enorme pes exercit per la ciutat 
d e  Barcelona, la major part d e  
I'activitat d e  les línies, en la seva 
doble accepci6 d e  conferPncies i 
d e  telefonemes, es concentrava 
en les interurbanes. Especialment 
a l'estiu, el servei esdevenia in- 
suficient per a atendre una de- 
manda incrementada per la colo- 
nia estiuenca i xifrada en uns 350 
serveis diaris. Aixd obligava a 
desatendre un nombre determi- 
nat d e  peticions dels clients i oca- 
sionava retards en les comunica- 
c ions .  Per tal d e  so luc ionar  
l 'estrangulació, la companyia 
pretenia adoptar quatre circuits 
interurbans més dos aparells su- 
plementaris (una mena d e  telefo- 
nia sense fils) amb capacitat per a 
,500-600 despatxos diaris i, per 
tant, susceptibles d'eliminar les 
tardances'?. 

LA CONQUESTA 
DEL CONSUMIDOR 

L'hrea que la Companyia de  Te- 
lefonia del VallPs aspirava a con- 
trolar estava també en les mires 
d'altres empreses. La competPn- 
cia va comencar a convertir-se en 
cooperació. L'any 1909, la Com- 

pañía Peninsular de  Teléfonos 
-líder indiscutible del sector- 
i la Companyia de  Telefonia del 
VallPs van acordar enllacar els 
seus sistemes respectius amb una 
línia interurbana que la segona 
empresa es va encarregar d e  
construir. Al grup de  la Garriga 
se li permeté agregar diversos 
centres situats fora del perime- 
tre del grup que podrien utilit- 
zar  la línia interurbana d e  la 
Compañia Peninsular. 

A fi d e  determinar la forma d e  la 
construcció de  la línia es van es- 
tendre simultaniament dos con- 
tractes. D'acord amb el primer, 
la Compañía Peninsular, en la 
seva condició de  concessionaria 
exclusiva de  la xarxa interurba- 
na, es reservava el dret de  cons- 
t r u i r  la l ínia i la p r o p i e t a t  
d'aquesta sense traves. Tant el 
cost de  construcció i d'unió al 
grup com el de  conservació, vigi- 
Ihncia, reparacions i manteniment 
anaven a carrec d e  la Compañía 
Peninsular, única beneficiaria 
dels productes d'explotació d e  
la línia interurbana, indepen- 
dentment d e  si provenien o no 
dels abonats al grup.  La Com- 
panyia de  Telefonia del VallPs 
cobria els costos del personal ne- 
cessari per a garantir les comu- 
nicacions originades en el grup 
de  la Garriga i recaptar l'import 
dels telefonemes i d e  les con- 
ferPncies fetes en la línia interur- 
bana. 

El segon contracte perfilava amb 
més claredat les intencions i el 
contingut dels pactes entre les 

companyies. Efectivament, era la 
Companyia d e  Telefonia del Va- 
116s la que carregava les despeses 
d e  construcció de  la línia interur- 
bana Barcelona-la Garriga sense 
obtenir contrapartides en la pro- 
pietat d'aquesta. Així mateix, 
afrontava les despeses d e  con- 
servació i d'augment de  circuits. 
En compensació, la Compañía 
Peninsular d e  Teléfonos va cedir 
a Salvador Dachs la quarta part 
dels productes d'explotació gene- 
rats per les comunicacions entre 
la Garriga-Barcelona i el grup i 
entre Barcelona i la Garriga-Gra- 
nollers. En altres paraules, la 
Compañía Peninsular retenia ín- 
tegrament el producte d e  les co- 
municacions entre el grup de  la 
Garriga i qualsevol població di- 
ferent de  Barcelona o d e  Grano- e - 
Ilers, i les tres quartes parts dels 

3 ingressos obtinguts en les con- u 
d 

nexions entre el grup amb Barce- 
lona i el grup amb Granollers. 
Els termes de  l'acord van patir 
una lleugera modificació el mes 
d e  desembre d e  1910. A precs de  
Dachs, representant de  Telefonia 
del VallPs, I'altra part va consentir 
en un repartiment equitatiu dels 
resultats d e  l'explotació després 
que va ser dedui't el 25% corres- 
ponent  al  canon imposat  per  
]'Estat. No cal dir que la Compañía 
Peninsular es reservava el dret 
de  tornar sobre les seves passes 
quan ho considerés o ~ o r t ú ' ~ .  

Igual que va succeir en el conjunt 
de  Catalunya, el telPfon va ser un 
bé minoritari al VallPs, reservat a 
algunes capes de  la població. Tal 
com posa de  manifest el quadre 5, 

12 IMdsm, pbg. 8. Lo ro* de ks línies esiaven constwides amb fil de bronze. L'any 1916 nods els trams v~-&ntetks i Ripoll-Vic, de IS i 33 km, respectivament, eren d'oter. Vegeu: Tekfonb del Valles: MemoriofsJ; Nota de José 

Ollw i Phells a bkn Tonudos, 10 de mos de 1916. No falten b m p  les contradiccions per a la línia Vic-Ripoll, que tan aviat apareix acabada com irmcobada. 

13 Jukm & royw cwntÍa ata!&¡¡ pw la Cia. Peninrular & Telehos contra la Mancmunidod & Cataluña ante el juzgcldo de primem inrbncia & b Uniwrsidod, 1923; caria de la Compalia Peninsular de Teléfonos a Sa ldor  

Daths, 10 de desembn de 1910. 



Quadre 5: COMI~OSICIO DELS ABONATS A LA COMPANYIA DE TELEFONIA DEL VALLES (1915) - 
Localita ylics 

Arbúcies 

Centelles 1 

La Garriga 4 

Manlleu 

Palautordera 1 

Perafita 

Ripoll 

Roda de  Ter 

Sant Feliu d e  Codines 

Sant Hilari d e  Sacalm 

Sant Juli2 de  Vilatorta 1 

Sant Hipblit d e  VoltregA 

Sant Quirze d e  Besora 

Sant Pere d e  Torelló 

Vic 

Castellterqol 

TOTAL 7 

Oficials 

1 

2 

1 

1" 

1 

1 

1 

1 

2 

11 

L 

Metges 

1 

1 

1 

3 

Propietaris Al tres 

2 

10 

5 
4 

1 ** 
1 0 

1 

1 

1 

1 

3 
3 

12 

1 ** 
55 

Total 

11 

8 

27 

16 

11 

5 
34 

5 
1 

3 
3 

3 
14 

18 

2 7 

1 

187 

* A Sant Antoni de  Vilamajor 
*" Del rector de  la parrbquia 
Font: Calvo, A. (en preparació): La introducción dc lns indlisfrins dc rcd en Espalin: el fclkfono nritss dc Tclí>f6riicn. 

la clientela de  l'empresa estava 
doblement concentrada. Des del 
punt d e  vista geografic, quasi la 
meitat dels abonats corresponia 
als dos centres del grup (la Gar- 
riga i Vic) i al centre més impor- 
tant del nord (Ripoll). Des del 
punt de  vista de  la categoria, qua- 
si la meitat dels clients eren pro- 
pietaris i industrials. Els centres 
oficials i els establiments d e  ser- 
veis també hi tenien un pes impor- 
tant. 

L'empresa es mostrava exigent 
amb els abonats. Li interessava 
la seguretat i la puntualitat dels 

ingressos. Fixava la durada mi- 
nima d e  l'abonament (un any 
dins del radi d e  3 km d e  l'estació 
i dos anys fora d'aquest) i les 
condicions de  pagament (anuali- 
tat anticipada sense dret de  de- 
volució i després per trimestre 
anticipat). Per la mateixa raó, 
penalitzava els retards en el pa- 
gament d e  la quota mitjanqant 
suspensió d e  la comunicació. Les 
despeses derivades de  problemes 
aliens a l'us corrent dels aparells 
i de  les instal.lacions anaven a 
carrec de  l'abonat. També es re- 
servava la possibilitat de  canviar 
les instal.lacions i els números 

dels  abonat^'^. En contrapartida, 
la companyia tenia perfectament 
previstos una serie de  casos que 
podien provocar reclamacions 
per part dels clients. El seu im- 
prPs de  reclamacions preveia fins 
a deu motius diferents: manca de  
resposta o retard a I'hora d e  con- 
testar les trucades, mal funcio- 
nament del timbre, deficisncies 
en la transmissió de  la veu (man- 
ca d e  claredat en l'emissió o en la 
recepció, interrupcions, sorolls) 
i deficikncies en el personal d e  
servei, entre d'altres. 

14 Telebnia del Vallis: l isb de aóonados, 1915, Arxiu de la Cambra de Come~,  Industrio i Navegació de Barcelona. 



TELEFONISTES DEL VALLES 

A partir del 1870 es va produir 
als pai'sos avanqats una expansi6 
del  sector terciari q u e  anava 
acompanyada de  canvis en la tec- 
nologia d e  I'oficina i d e  la crea- 
ci6 d e  llocs d e  treball qualificats, 
entre els quals el de  telefonista. 
S'ha d i t  q u e  les telecomunica- 
cions proporcionen un exemple 
extrem d e  com la tecnologia i la 
innovaci6 podien crear nous llocs 
de  treball per a les dones sense 
renunciar a les antigues idees 
sobre el treball femení. L'expli- 
caci6 rau, sens dubte, en les qua- 
litats que  un sistema manual com 
el vigent requeria, ja fossin de  
cura, atenci6, oi'da o dicci6. La 
presPncia de  la dona en els locu- 
toris aportava als abonats uns 
atractius afegits als que ja oferia 
la tecnologia". La Companyia d e  
Telefonia del VallPs es va nodrir, 
no majoritariament per0 sí en 
gran mesura, de  personal feme- 
ní, u n  aspecte que el quadre 6 fa 
ben pa1Ps. 

Pel que fa als salaris rebuts pel 
personal d e  I'empresa, que  cons- 
titui'en una part important d e  les 
despeses, les categories mes ben 
remunerades eren ocupades per 
homes, mentre que el gra6 mks 
baix el compartien treballadors 
dels dos sexes, amb un predomi- 
ni qualitatiu dels llomes, segura- 
ment adolescents. En els nivells 
intermedis, la balanqa s'inclinava 
lleugerament a favor de  les do- 
nes. Vist d'una altra manera, el 
salari mitja femení era de  51,06 
ptes. i el masculí de  57,18 ptes. 

Quadre 6: COMPOSICIO DE LA PLANTILLA DE LA COMPANYIA - 
111; ' l ' l i l A l  , DEL VALLES (1916) 

La Garriga 

Barcelona 

Vic 

Ripoll 

Centelles 

Granollers 

Arbúcies 

Palautordera 

Manlleu 

Sant Hipblit 

Torelló 

Sant Hilari 

Sant Julia V. 

Sant Quirze B. 

Roda 

Perafita 

1 TOTAL 16 1 22 1 3 8 

Font: elaboraci6 a partir de  N o f n  de José Oller  i Plnllclls n Esteve 
Tnrradns,  10 de  marq d e  1916 (Arxiu Historic de  la Diputació de  
Barcelona). 

LA INTERVENCIO DE LA 
MANCOMUNITAT DE 
CATALUNYA 

La Companyia de  Telefonia del 
VallPs va tenir una existencia 
molt breu. Les virtuts que li van 
servir d e  bressol van contribuir a 
cavar la seva sepultura. No per 
res ocupava un espai estratPgic 
per a desplegar un servei telefhnic 
catala. L'any 1916, la Mancomu- 
nitat de  Catalunya va adquirir el 
grup.  En aquesta decisi6 van pe- 
sar raons topolbgiques i politi- 
ques. Si la Mancomunitat volia 
convertir la telefonia en un ser- 
vei universal a Catalunya, no 

podia marginar cap centre, per 
molt distant i apartat que  esti- 
gues. Integrar-hi la Seu dlUrgell, 
Puigcerdi, Camprodon, Blanes o 
altres localitats significava incli- 
nar-se per  solucions difícils. 
L'enllaq amb I'estacib interurba- 
na de  la Garriga, amb la d'Olot o 
amb la de  Girona implicava cons- 
truir molts quilometres de  línies 
interurbanes d e  baix ús  i sobre- 
carregar les centrals terminals. 
Optar per incloure-les en la xarxa 
de  la Garriga a Vic condemnava 
les noves línies al blocatge, a cau- 
sa del mal estat de  les instal.la- 
cions de  Telefonia del Valles. 

I5 Thom, P. (1996, pig. 50); Liporlito, K. (1991, pbg. 1.082 i seg.). 



En posar-se en estudi la línia del 
Pirineu, els accionistes de  la com- 
panyia es van negar a concedir 
els permisos oportuns per a tra- 
vessar el seu territori. La secció 
de  telPfons de  la Mancomunitat, 
sota la responsabilitat d'E. Tar- 
radas, insistia en la necessitat 
d ' u n  tronc d e  comunicacions 
interurbanes amb branques  a 
Hostalric, Blanes, Manlleu o Ri- 
poll i extensions per tota la zona 
pirinenca. Altrament, veia im- 
possible resoldre la comunicació 
d 'algunes regions (Blanes), la 
connexió directa d'altres (riba 
superior del Ter fins a Manlleu) 
amb Barcelona, la descongestió 
del servei interurbh d e  la Garri- 
ga i la consolidació d e  totes les 
con~unicacions del Pirineu Orien- 

u - tal amb Barcelona. 

: 
s 
u Ningú no oblidava que la compra 
4 

de  la Companyia de  Telefonia del 
VallPs provocava despeses de  
reconstrucció de  la xarxa i cos- 
tos, almenys momentanis, d'i- 
matge arran de  les protestes pre- 
visibles per part dels usuaris. Una 
vegada que es decidí l'adquisició 
de  la companyia telefhnica, la 
Mancomuni ta t  va teni r  cura  
d'assegurar la col.locació d e  la 
plantilla, respectar els contrac- 
tes d e  lloguer vigents, unificar el 
preu de  l'abonament als particu- 
lars i deixar la propietat dels apa- 
rells a les mans dels abonats que 
fossin accionis te^'^. 

SorprPn la creació de  la compa- 
nyia com a punt de  partida en 
una comarca relativament poc 
poblada (58 h . /km2 l'any 1900, 
enfront de  215 11./km2 al Mares- 
me) i amb un dinamisme demo- 
grhfic inferior a la mitjana de  
Cata lunya d u r a n t  el per íode 
1900-195017. Indub tab lement ,  
aquests desavantatges en la sor- 
tida van ser superats per la im- 
porthncia de l  sector  terciari  
d'algunes localitats com la Gar- 
riga, centre d'estiueig, i també 
pel suport del teixit social i insti- 
tucional (la Cambra Agrícola i 
1'Ajuntament de  la GarrigaIu), un  
factor que no hem pogut com- 
provar en altres grups telefhnics. 
I no oblidem que, en una data 
primerenca com ara l'any 1878, 
la Garriga havia inscrit el seu 
nom entre les localitats pioneres 
en la implantació del telefon. 

Les línies anteriors ens han per- 
mPs assistir a un  episodi impor- 
tant en la configuració d'una xarxa 
de  serveis a Catalunya. Efectiva- 
ment, la Companyia de  Telefo- 
nia del VallPs va poder crear una 
xarxa que desbordava el marc 
purament comarcal, que adqui- 
riria un valor estratPgic quan la 
Mancomuni ta t  projectés unir  
l'hrea d e  Barcelona amb el nord 
de  Catalunya. 
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