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Quin any vas néixer?
Vaig néixer el 10 d’agost de l’any 1925.

Vas néixer a Sant Andreu de Palomar?
Sí.

En aquesta mateixa casa [ens referim a la 
casa situada entre la plaça del Mercadal i car-
rer de l’Arc del Mercat]?
Dalt d’aquesta casa. Actualment hi viu el 
meu fill. era un altell i a dalt hi havia el pis, 
l’habitatge.

Perquè aquesta botiga de queviures [ens re-
ferim a Can Tianet] devia fer anys que funci-
onava...
Des l’any 1902. regentada pel meu avi.

Del teu avi... El Tianet?
No, el Tianet és abans del meu avi.

O sigui, que com a botiga ja feia anys que 
funcionava?
Sí. Abans del meu avi em sembla que ja hi ha-
via hagut dos propietaris més. en Tianet era 
com “el senyor ramon que enganya les cria-
des”, eh? Sí, venia d’allà. em sembla que tenia 
tres criades. Totes havien passat pel sedàs, 
però quan es va morir, les va deixar arreglades 
per a tota la vida.

Ah, està bé això...
el van enterrar a la tarda amb una banda de 
música tocant. No tocaven marxes fúnebres, 
no, tocaven coses alegres, i el cos present al 
pis amb un gramòfon també tocant música, 
que és el que ell volia. I a tots els pobres que 
van anar a l’enterrament els van donar un 
duro a cadascun. en aquell temps, eh? Que 
pots comptar el que era un duro...

Quin home, aquest Tianet...
Això m’ho havia explicat el pare.

I aquest home no va tenir descendència?
ell no. era solter. es deia Sebastià i li devien dir 
Sebastianet, i d’aquí en va quedar Tianet, van 
treure el “Sebas” i va quedar en Tianet.

I aquí va quedar el nom de Can Tianet...
Can Tianet. I ara aquesta noia a qui hem llogat 
la botiga ha posat com a rètol “Antiga casa Ti-
anet”, que nosaltres també ho posàvem.

I després d’en Tianet va passar a un altre se-
nyor...
Després ho va agafar ja el meu avi.

L’avi va agafar-la el 1902...
L’any 1902 ho va agafar ell. Primer havia tingut 
la botiga allà on era Can Pous. 

Al carrer de l’Ajuntament...
Això mateix. Que agafava els dos carrers (es 
refereix als carrers de l’Ajuntament i de Balari i 
Jubany, on actualment hi ha una botiga de te-
lefonia mòbil). Allà hi havia hagut una botiga 
d’alimentació.

Domènec Mañà Salis
“Si parlaves en català ho passaves molt malament”

Domènec mañà, de petit. Arxiu mañà.
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Aquí és on vau néixer el teu pare i tu?
el meu pare va néixer a Santa eulàlia, a dalt 
de tot de la rambla, passat la meridiana, lla-
vors tot allò era camp. Hi havia una masia i 
va néixer allà.

L’avi aquest era per part de mare o de pare?
Per part de pare.

Per part de mare...
La mare era de Girona.

Les primeres lletres on les vas estudiar?
A Doña Sofía, aquí al carrer de Pons i Gallarza. 

Hi vas fer tot el que serien els estudis pri-
maris?
Tot ho vaig fer allà perquè als 9 anys ja vaig 
venir cap aquí a pencar.

Als nou anys ja pencaves a la botiga?
A pencar i a ajudar...

I ja no vas estudiar més?
Al vespre. Llavors hi anava al vespre, amb un 
senyor que em feia classes particulars, i que 
estava a tocar dels josefins.

Aleshores al vespre estudiaves i devies fer 
una mena de Batxillerat...
Sí, com si fos un Batxillerat, per dir alguna 
cosa. Primer vaig estudiar Comerç. els estudis 
no eren com ara. era qüestió de pencar, d’anar 
a la feina...

Parla’ns una mica de la botiga que vas conèi-
xer quan eres petit...
Quan hi havia el meu avi, fixa-t’hi tu, llavors 
no hi havia cap supermercat, no hi havia cap 
mercat de res, baixaven de Santa Coloma, bai-
xaven d’Horta a comprar aquí a la plaça. La 
plaça no era així, era un camp i hi venien amb 
els cavalls i els carros a deixar el gènere, saps 
què et vull dir? A casa nostra teníem quatre o 
cinc dependents...

Quatre o cinc dependents? Era com si fos un 
supermercat d’avui en dia...
Jo me’n recordo de quan ja no hi havia tot 
això ni l’avi, perquè l’avi no el vaig conèixer; 
no em va conèixer a mi, l’avi. Va morir l’any 
1925 però uns quants mesos abans que nas-
qués jo.

Ets fill únic?
No, tinc una germana. 

També es va dedicar al negoci?
Bé, no..., mentre que no es va casar sí que hi 
treballava. en casar-se ho va deixar.

En aquesta botiga què s’hi venia, principal-
ment?
Principalment era una adrogueria.

I menjar també?
Pel que fa a la part d’adrogueria treballàvem 
molt. I a l’altre cantó de la botiga teníem la 
part d’alimentació.

Domènec mañà en una fotografia d’estudi a l’escola 
de Doña Sofía Santasusana. Any 1931.  
Arxiu mañà.
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Una part era adrogueria i l’altra alimentació...
el que tinc llogat era l’adrogueria.

La fotografia també hi tenia cabuda, no?
Sí, era la part d’adrogueria i fotografia.

Fotografia des del principi?
Sí, sí. el meu pare era aficionat a la fotografia.

Va ser una de les primeres botigues de Sant 
Andreu a vendre material fotogràfic...
Sí. Fotogràfic, la primera, segur. Adrogueria 
potser la segona, eh? No et pensis.

Els empleats vivien a la botiga?
Sí, n’hi havia dos, els joves, a qui els pares 
te’ls deixaven i et deien “me’ls cuidarà, eh?”, 
com si fos un fill, i que dormien aquí.

On dormien, a sobre el taulell?
No, tenien una habitació. Allà on teníem el 
magatzem els hi van fer una habitació.

Can Tianet era un botiga on s’hi venia de tot...
Home, de tot de tot no. De xampany no em 
veníem només que per Nadal. Perquè no se’n 
gastava gens. És a dir que només el veníem 
per Nadal. I quan a la botiga hi posàvem les 
caixes de Canals i Nubiola, Freixenet, Dubois... 
i vuit o deu marques més, ens fèiem un fart de 
vendre xampany. També teníem uns veïns que 
perquè els nanos mengessin una mica de tor-
ró no en menjaven ells, com qui diu.

Era una altra època...
una època molt complicada i de molta gana.

Te’n recordes dels anys de la República o eres 
molt jovenet?
Jo era molt jovenet. Tenia 15 anys quan va aca-
bar la guerra. De poc me’n recordo.

Parla’ns una mica sobre com vau viure la 
guerra?
La guerra, la vam viure a trompades i ho vam 
perdre tot.

La botiga també la vau perdre, a la guerra?
No. ens vam quedar sense ni cinc, perquè 
tots els cèntims que vam tenir... com que no 
sabíem quins s’havien de guardar, no vam 
tenir res.

Perquè en canviar-se la moneda...
Vam perdre tot el que teníem. el meu pare no 
es va assabentar que n’hi havia uns que sabi-
en quina era la sèrie vàlida. Hi va haver unes 
sèries que van dir que valdrien, saps? I n’hi ha 
que van recuperar molt amb això.

La botiga era oberta, durant la guerra?
No vam tancar cap dia, malgrat els moments 
difícils.

Hi veníeu el menjar amb racionament?
Amb targetes de racionament. 

Que era a través de la Generalitat, les targetes?
Feien unes llibretes amb uns cupons i lla-
vors nosaltres teníem aproximadament uns 
sis-cents clients afiliats. Llavors, tallaves els 
cupons, s’enganxaven en unes targetes i s’en-
viaven. Pels cupons que enviaves et donaven 
l’equivalent amb menjar. Si era un quart de 
quilo per persona, doncs sis-cents quarts de 
quilo... els havíem de dur al sindicat, on avui 
hi ha electrodomèstics miró, al carrer Gran.

Vas estar obligat a sindicar-te?
Sí, oh, i tant. el meu pare, com que va estar 
al front...

Li va tocar anar al front, al teu pare?
Sí. Per poc, però hi va anar. I el meu oncle, que 
va morir a la guerra el va tenir amb ell, que ell 
era capità, i llavors quan es va acabar la guerra 
el meu pare el van posar com a roig, saps?

Va lluitar al bàndol republicà...
en tornar del front no el podien avalar..., i tam-
bé vam perdre alguns clients per no poder-los 
avalar, perquè ell no podia avalar ningú si ell 
no estava avalat.
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Llavors quan ell estava al front, de la botiga 
us n’encarregaveu vosaltres, amb la mare?
entre la meva mare, la meva germana i jo.

I un cop acabada la guerra vau tenir algunes 
represàlies, conseqüències, o vau poder fer 
vida normal com a botiguers?
Sí, va ser molt dur.

No vau patir...
Sí. Va ser com començar de zero.

Un cop acabada la guerra, per enveja, per co-
ses, de vegades es delatava gent que no tenia 
res a veure...
el meu pare no s’havia posat mai en res, ni 
amb els uns ni amb els altres. Només va pas-
sar que va estar com a roig i no podia avalar 
cap persona, i vam perdre algunes persones 
que es van pensar que no els volíem avalar 
per por que haguessin fet alguna cosa, i és 
que simplement ell no podia, tenia un pa-
per que ja ho deia, s’havia de presentar cada 
temps determinat...

Vau haver de fer molts canvis. Els productes 
en llengua catalana es van haver de castella-
nitzar, i les factures...
mira, tots els llibres de Folch i Torres en cas-
tellà. Al col·legi Doña Sofía, La Terra Catalana 
d’amagat vam poder llegir-lo, però tot en cas-
tellà. Anava a Hisenda, perquè pagàvem uns 
impostos de luxe, i eren com unes tires, com 
si fos unes tires d’això de l’autobús o sem-
blant, que anava en uns rotlles. I si parlaves 
en català ho passaves molt malament. A Hi-
senda tenien un ninot del Barça penjat com 
a “ahorcado” davant de tots. I hi havia una 
pobra dona –me’n recordaré sempre– que no 
sabia parlar en castellà, perquè era molt gran, 
i la tractaven malament. I nosaltres dèiem: 
“Home, aquesta senyora no parla en castellà 
perquè no en sap!”.

Els primers anys de la postguerra, un altre 
cop racionament, també...
Sí, és clar...

Gairebé deu anys de racionament...
Anàvem amb el mateix sistema però en va va-
riar la forma. També els anàvem enganxant en 
les cartolines i entregant-ho, i tant.

Vau tenir algun problema durant aquest perí-
ode del racionament?
No, nosaltres no. N’hi va haver que sí que en 
van tenir. Bé, és que després va passar una 
cosa, el meu pare no vull dir que fos... que 
tingués por, però una mica en tenia. I es va 
limitar molt a fer-ho tot estrictament bé. Però 
n’hi va haver que treien pes a les balances i 
després ho venien d’estraperlo i d’aquests, 
n’hi ha que se la van carregar de valent.

Quins records tens d’aquells anys? En aque-
lla època estaves en plena joventut...
era jove i ho vaig viure força malament. Supo-
so que com tothom. Havies de passar pel tub 
si no volies rebre de valent, i no eren èpoques 
de jugar-se-la.

Et va tocar fer el servei militar?
Sí, el vaig fer aquí a Sant Andreu.

Quina sort!
Bé, el vaig fer aquí a Sant Andreu perquè, 
per poder estar a casa, m’hi vaig presentar 
voluntari.

Domènec mañà despatxant a la botiga de can Tianet, 
durant la postguerra.  
Arxiu mañà.
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Així podies estar a la botiga...
un cop jurada la bandera, als matins era a la 
caserna i a les tardes a la botiga ajudant els 
pares. Però saps quants mesos em va tocar 
fer? 39 mesos. La lleva del 1946 va ser l’última 
que va fer els dos anys normals de la mili. I 
nosaltres que n’havíem de fer 36, i en vam fer 
39, de mesos...

Però això et permetia estar aquí també a la 
botiga, ajudant el pare...
Sí, clar, per això ho vaig fer. No m’hauria pas 
fotut voluntari tants anys. 

Llavors vas conèixer la teva dona?
Sí, el millor que m’ha passat a la vida.

Explica’ns una mica com la va conèixer...
Érem veïns.

Éreu veïns?
mare de Déu, érem veïns i ens coneixíem des 
que vam néixer...

Havíeu jugat junts...
el que passava era que ella sortia amb unes 
amigues i jo amb uns altres amics meus, però 
no, no jugàvem junts; fins que ve un dia que 
sembla que la descobreixis, oi?

I, a més, s’ha fet gran...
Sí, i la mires amb uns altres ulls.

Vau estar molts anys de “nòvios” o us vau 
casar de seguida?
No, vam estar tres anys de prometatge.

A més a més d’estar amb la botiga havies estat 
relacionat amb alguna entitat o havies sigut 
soci d’alguna entitat?
Bé, érem socis del Centre Comercial. el meu 
pare tenia accions, llavors, del Centre Comer-
cial Industrial, que era allà al carrer de Buena-
ventura muñoz. Sí, estàvem en aquest centre 
perquè havies de ser d’un lloc o altre perquè 
per comprar una mica bé calia estar afiliat. 
en aquest centre érem com si fóssim socis i 

podíem treure més barat el gènere, perquè si 
anaves sol anaves perdut.

Quan compraves el gènere, què us venien, 
representants...?
Sí, hi havia un corredor del Centre Comercial  
que cada setmana, en divendres, passava i 
prenia nota del que volies i en dilluns ens ser-
via el gènere.

Durant aquests anys, en els anys quaranta 
i cinquanta, encara continuàveu tenint de-
pendents?
Ja no en teníem. eren anys difícils i l’economia 
no donava per a més.

Podríem dir que ja era un negoci més familiar...
el meu pare encara havia estat amb els de-
pendents. Però en acabar-se la guerra ja no 
en vam tenir. el negoci el portàvem la família, 
i així ha estat fins que em vaig jubilar.

Pel que fa a la relació amb les altres botigues, 
hi manteníeu alguna mena de contacte...?
Ah, hi havia molt bon ambient... Érem amics 
amb tots. Hi havia en Codina, que era un com-
petidor, hi havia en Borràs...

Cendra. En Cendra de la Rambla?
Això. en Cendra. el meu pare havia sigut presi-
dent del Centre Comercial i manteníem bones 
relacions amb la resta de comerciants.

I quin horari feia, la botiga?
L’horari, normalment, era de dos quarts de set 
del matí fins a l’hora de dinar, i des de les qua-
tre o així fins a les deu o més...

I els dissabtes també?
els dissabtes sopàvem i tornàvem a sortir a la 
botiga fins a les deu o quarts d’onze.

O sigui que l’únic dia que descansàveu era el 
diumenge?
I tant, el meu pare va treballar els diumenges 
també. Jo ja no ho vaig veure.
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És una vida plena... d’hores i hores de dedica-
ció... I amb el pas del temps quina valoració 
en fas dels anys passats aquí a la botiga?
Home, jo m’ho vaig passar bé, m’agradava, 
era una cosa que feia de gust. Llavors m’ha 
sabut greu no haver plegat abans, però és 
que deixar la botiga em semblava que... no 
ho sé, que havia de marxar jo també, no sé 
com dir-ho.

Una vida molt lligada a la botiga...
Hi he conegut molta gent treballant a la boti-
ga. encara avui en sortir a passejar em trobo 
antics clients que em saluden. És d’agrair.

I teníeu alguns clients així coneguts?
ui, sí, home. És que eren clients, no eren 
passavolants. Ja n’agafaves algun, ja, de pas-
savolant, però clients de molts anys sempre 
n’he tingut.

Algun client famós o així? Hi havia, per exem-
ple... en Josep Cararach (regidor de la Lliga i 
destacat prohom de Sant Andreu) hi venia?
No, en Josep Cararach, no. el que havia vingut 
era en Ferret.

Ferret, el que era metge?
Sí. 

Es feien moltes comandes, oi? Perquè també 
fèieu comandes a domicili...
Sí. el meu avi, sí, jo ja no, nosaltres no ho vam 
fer. el meu avi tenia allà al magatzem un carret 
amb un gorret de servir gènere. Anava fins a la 
Sagrera, al Clot, a tot arreu, a repartir gènere. I 
vaig trobar la factura..., el burro, el carro, l’ar-
nès i la menjadora, 300 pessetes.

En cap moment de tots aquests anys que has 
estat a la botiga no has vist mai que perillés?, 
allò que en diríem un moment crític, de crisi, 
de poca feina...?
La crisi és el que em va ajudar a plegar, si no 
hagués estat per la crisi potser encara hi se-
ria; és que jo vaig veure que les coses ja bai-
xaven. Ja havies de renovar la botiga, ja havi-
es d’enfocar-ho d’una altra manera, i, és clar, 
jo vaig dir que ja era gran i vaig pensar que 
per als meus fills; ho vaig dir a la meva filla..., 
i fins i tot aquell noi d’en Guasch, que era 
arquitecte, em va fer un plànol per arreglar la 
façana i tot, i no sé què volien continuar fent, 
fotografia i perfumeria o alguna altra cosa. I 
m’ho va fer i tot. I després els meus fills van 
dir que no.

La competència deuria fer mal, oi?
Van començar a sortir aquests grans magat-
zems i tot... Abans hi havia Ca l’Alzina, la ma-
quinista, la fàbrica dels colorants. A les nou 
del matí quan sortíem a esmorzar, que venien 
a comprar a la plaça, no hi cabies. La quanti-
tat de gent que sortia. Hi veníem sidral, que 
era... l’has conegut tu, el sidral? És com una 
“magnèsia”...

Sí...
...però en granulat. No a tones, però a cen-
tenars de quilos en veníem. era horrorós, la 
plaça, plena de gent. Treballaves molt. I van 
començar a plegar Ca l’Alzina, la maquinis-
ta... i la plaça es va començar a buidar de 
gent. Cada cop venia menys gent a compar a 
la plaça, i aquest fet ens va agreujar el volum 
de vendes.

Domènec mañà i la seva esposa maria Fernández a 
la porta de la botiga, dècada dels 90.  
Arxiu mañà.
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Els últims anys de vida de la botiga ja va no-
tar que la cosa davallava?
ui, sí, molt, molt. Ho notava. estàvem jo i la 
meva muller i, com qui diu, un sol ja podia 
estar-hi. No calia més personal.

Aleshores, finalment, vau decidir conservar 
aquesta part de la botiga (avui botiga de re-
cords de Can Tianet)?
Sí, vam decidir conservar una part de l’antiga 
botiga i llogar l’altra part. Hem tingut sort que 
la noia que ha vingut l’ha conservat i restaurat 
amb molt bon gust.

Quan no era a treballar a la botiga què es feia, 
com passàveu el temps lliure?
ui, però si no teníem temps de res!

Ni cinema? No us podíeu ni escapar al cinema?
els dijous acostumàvem a anar al cine, com 
les criades. I els diumenges doncs al cine tam-
bé, o a fer un volt...

I vacances, no? A l’agost?
No n’he fet mai. A la meva vida mai no he 
fet vacances. obríem gairebé tots els dies de 
l’any.

Tota una vida dedicada a una botiga, a un  
negoci...
Aquí a la botiga i al magatzem, perquè llavors 
no era com ara una adrogueria. Sacs de 110 
quilos, bótes de 200 quilos, salfumant, sulfú-
rics, àcids, en bombones...

A granel...
Apilar-ho en caixes, trabucar-ho, teníem uns 
“botillons”...

El cafè, que també l’havíeu de moldre...?
No, el cafè l’havia torrat el meu avi. el meu 
pare ja no.

Ah, no?
No. Llavors ja era envasat, o torrefacte, o en 
gra, o mòlt...

Jo recordo haver vist la màquina de torrar 
cafè...
Sí, sí. I tant. I de fer neules. Al magatzem tam-
bé hi havia la màquina amb què es feien les 
neules. es tirava allò, es feia una pasta, es gi-
rava i “zzzt” i sortia la neula.

Això vol dir que també fèieu producte propi...
ui, i mones i tot hi veníem. No les fèiem, les 
mones, només les veníem però no les fèiem, 
ja..., però havíem venut mones, sí. Per això 
abans de la guerra necessitàvem tants depen-
dents, perquè es treballava molt.

Parla’ns d’alguna anècdota que divertida que 
recordis.
Doncs, mira, un cop un dels dependents va 
agafar un mal de ventre i al meu pare li va 
semblar estrany. I és que es fumia la llet con-
densada, els pots petitets, aquells que deus 
haver conegut, tu? N’hi havia un de gran i un 
de més petit. els punxava i se’ls fumia fins que 
li va agafar una irritació... saps què et vull dir? 
També recordo que al magatzem hi havia es-
crit a la paret “No dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy”, i també n’hi havia un altre 
que deia “un sitio para cada cosa, cada cosa 
en su sitio”. el magatzem havia d’estar ben 
endreçat, en cas contrari semblava un calaix 
de sastre.

També van estar treballant a la botiga, els 
teus fills?
Sí. Hi van ajudar, però, és clar, com que lla-
vors van començar a estudiar un per a mestre 
i l’altre per a metge, ja no van voler saber res 
de la botiga.

No han volgut seguir el negoci?
No. els vaig proposar si volien la botiga. Jo 
hauria plegat d’hora llavors. els la deixava, re-
novàvem tota la botiga i els la deixava per a 
ells. Al primer moment els va fer una mica de 
gràcia, però després van dir que la botiga lliga-
va massa, tot i que jo els vaig respondre que 
per a ells no seria tant lligam com ho havia 
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estat per a nosaltres. I no han volgut seguir el 
negoci. Han preferit seguir altres camins.

La botiga no la van fer servir mai com a esce-
nari d’una pel·lícula?
No. un cop hi van fer un reportatge per a La 
Vanguardia. els va semblar curiós el mobili-
ari de la botiga i la seva llarga història com 
a negoci.

Canviant de tema. Per a tu què van significar 
aquells anys, els anys quaranta i cinquanta, 
sota d’un règim dictatorial?
No sé com dir-t’ho...

Quina seria la teva opinió?
Home, el franquisme..., no ens va passar res, 
però et denigraven, eh? Ja quan feia la mili, 
que vaig fer la mili als 21 anys, llavors devia 
ser l’any 1946, no podies parlar en català, i si 
et sentien a parlar entre tu i jo, perquè a un 
oficial no li parlaries pas en català, doncs et 
pelaven, eh?

El teu pare s’havia compromès políticament?
el pare, no. el meu avi, sí, havia sigut del so-
metent. encara tinc el seu “pito” de sometent 
que guardo com a record familiar. Tinc una 
anècdota de la mili. Hi havia el capità Vilaco-
va, que era un oculista molt bo, català. I quan 
passava el comandant moliner, que era el que 
hi havia amb els catalans, es fumia a cridar 
“on és l’ordenança? Que vingui!” Així, en cata-
là, tu. I aquell comandant, casundena, i ho feia 
davant nostre perquè sabia que ens collaven, 
eh? molt, molt de respecte ens feia.

Vas arribar a passar por en aquella època?
Jo aquí vaig tenir por perquè hi va haver mol-
tes depuracions. el meu pare va haver d’anar 
molts cops a comissaria... Vaig tenir por per-
què sabien que l’avi havia estat vinculat políti-
cament amb la república.

Però mai no et vas trobar amb algun conflicte?
un cop que em vaig treure el passaport, per 
anar a veure uns parents a França. A la comis-

saria et feien les mil i una preguntes. estem 
parlant dels anys quaranta, tot just acabada la 
Guerra Civil. et preguntaven fins i tot el núme-
ro de calçat de les sabates [riu].

En aquella època necessitaves un salconduit 
fins i tot per moure’t d’un poble a l’altre. Per 
exemple de Sant Andreu a Santa Coloma, 
dues poblacions a menys de vint minuts de 
trajecte...
Feien una mena de cèdula, que era com un 
carnet d’identitat, i que costava molt que te la 
donessin. Havies de fer molta paperassa per 
obtenir-la.

Un cop va morir Franco, que n’esperàveu del 
nou règim?
Home, vaig tenir una alegria, això és normal, 
no? Però no ho he vist mai prou net això. 
encara ens falta molt camí per recòrrer. La 
democràcia no és prou madura. Hi ha molta 
feina per fer.

I si un bon dia desapareix la plaça de vendre? 
Home, diu que ha de desaparèixer. 

No renoven les parades que han deixat de 
funcionar com a negoci...
...no la renoven. Ara, és el que dic, ho veuré jo? 
Potser vosaltres ho veureu, però sembla que 
hi ha una certa recuperació...

I a què es deu aquesta recuperació?
Veig que hi ha més gent últimament. Gent que 
havia deixat de venir-hi quan jo hi era, i gran, 
eh? Veig que tornen a venir cap aquí...

Els desenganys de les grans superfícies?
...saps que hi fan moltes coses, aquí? o xo-
colatades, o festa d’això, o una altra cosa..., i 
sembla que s’hagi animat una mica. en temps 
del meu avi, ell deia “si passen cent persones 
te’n poden entrar deu, però si en passen cinc 
o sis, quantes te’n poden entrar?”. Ah... I aquí 
és el que passava, si tu veies passar gent i no 
t’entraven a casa diries “sóc jo que vaig mala-
ment”, però si veies que no passava gent... Tu 
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vas al carrer Gran des del carrer malats fins a 
la rambla de Sant Andreu i veuràs que l’ambi-
ent comercial s’ha revifat molt.

Quina opinió et mereixen les grans superfíci-
es? Cap a on tendeix a anar el comerç?
Des que s’han fet les grans superfícies el co-
merç ha canviat molt. Contra les grans su-
perfícies no pots lluitar-hi. Ara compro coses 
que aleshores ja ho venia més car, i hi gua-
nyava el just, que si ara hi ha una diferència 
de 5 pessetes, llavors hi havia una diferència 
de 15 pessetes. el petit comerç ha d’especia-
litzar-se en el gènere a vendre. Allò que venen 
les grans superfícies el petit comerç no ho ha 
de vendre. 

El petit comerç ha de fer venda especialitza-
da, doncs?
Sí. Ja fa temps que un que va anar a Londres, 
un amic del pare, va dir que allà les botigues 
ja no eren com les nostres, i que calia buscar 
coses diferents. un ha de vendre agulles es-
pecials, l’altre ha de dedicar-se... saps? Coses 
que els grans magatzems no...

No ofereixen...?
...que no ho tinguin. Perquè si has de competir 
per vendre llet, al preu que tu la vendràs res-
pecte del preu al qual la vendrà l’altre, vas llest. 
en canvi, buscar coses que siguin diferents. 

Amb el desenvolupament econòmic dels 
anys seixanta no vau notar un gran canvi ?
Home, una mica sí. Però com ja t’he comentat 
abans, nosaltres depeníem molt de les fàbri-
ques de Ca l’Alzina, la maquinista, Colorants... 
I la davallada de treballadors i el posterior 
tancament d’aquestes fàbriques es van notar 
molt i ens van fer baixar el volum de vendes.

Ho deuries notar sobretot perquè, de cop i 
volta, van sortir molts productes nous... Vull 
dir que abans devies vendre articles tradicio-
nals, els de sempre, i de cop i volta apareixen 
coses envasades...
mira, les pintures, les fèiem a mà. Les coles 

i els guixos venien en camions que portaven 
quaranta tones de guix en sacs, uns barrils 
de cola que es desfeia en aigua i tu feies el 
blanc. Quan tenies el blanc venien els colors, 
blaus, violetes, roses, el que volguessis, i tu 
pintaves...

Tot això ho havíeu de preparar fora de l’horari 
de la botiga?
A la botiga, hi venien i et deien, per exemple, 
“Domingo, vull fer una habitació”, “quant 
fa?”, “vint per deu, o tant d’allò...”, “doncs, 
mira, tants quilos de cola, tant d’aigua i tant 
de guix”. I tot. I les pintures de pintar, els es-
malts, les portes i tot això, això ho fèiem a mà. 
Havien tret com una batedora per barrejar-ho.

I vas anar a una acadèmia a aprendre-ho?
No, a la botiga. Perquè a casa era on aprení-
em l’ofici.

I havíeu de fer publicitat per donar-vos a co-
nèixer?
Sí, el meu pare havia fet molta publicitat. Com 
que era d’aquí de Sant Andreu, feia uns rodo-
lins, saps? rodolins publicitaris. el pare co-
neixia un que es va dedicar a fer uns rodolins 
del Sant Andreu, que jugava a segona divisió, 
i estava força amunt llavors el Sant Andreu, i 
hi va haver un periodista que se’n va fotre dels 
rodolins i el meu pare li va contestar al diari. I 
el meu pare ja no ho va fer més. 

Els rodets de la marca Negra es venien molt?
Sí. La Negra Industrial.

I el revelatge no el fèieu vosaltres, el portàveu 
a un lloc?
No, el revelatge primer el vam fer el meu pare 
i jo, però no podíem deixar la botiga molt de 
temps, i va arribar un moment que al labora-
tori ja t’ho feien millor que tu. Ho entregaves 
un dia i l’endemà ja ho tenies. A més, et feien 
descomptes. 

I quins records tens de la plaça?
el meu pare jugava els diumenges al bell mig 



62

de la plaça, quan encara no estava coberta. Jo 
de petit també hi jugava.

Al bell mig de la plaça a finals del segle xix 
s’hi havien fet curses de braus...
No ho sabíem...

S’hi havien fet curses de braus. El senyor 
Martí Pous ho va trobar en els llibres d’actes 
de l’antic municipi de Sant Andreu de Palo-
mar, on s’esmenta que donaven permisos per 
fer-hi curses...
No recordo que el meu pare ens ho expliqués. 
De totes maneres en aquesta plaça s’hi han 
realitzat moltes activitats. Darrerament els 
Tastets de la Festa major de Sant Andreu de 
Palomar.

Hi havia refugis?
oh, i tant. Ah, sí, d’això no n’hem parlat. 
mira, el refugi era aquest d’aquí [sortim de la 
casa i ens ensenya parts de la plaça del mer-
cadal], aquí hi havia una entrada. Aquí davant 
d’en Damià, d’en Joan, hi havia una boca de 
respirador. Aquí, a l’entrada d’aquí, davant 
d’en rabasseda, hi havia una altra entrada. I 
llavors l’altra...

Al davant d’en Codina...
Al davant d’en Codina, això mateix.

Si fem forats vols dir que hi trobarem el refugi 
encara?
oh, i tant!

Però quan van reurbanitzar la plaça no ho van 
tapar?
No, no ho van tapar. Van tapar els forats, però 
al mig segur que està buit. Perquè, mira, hi 
posaven taulons... es va fer aigua i hi posaven 
taulons i anàvem per sobre de l’aigua, un cop 
va acabar la guerra, quan encara hi havia el 
refugi, havia surat aigua, i et posaves a dalt 
dels taulons, i com que t’aguantaven anaves 
per allà dins.

Ha patit algun robatori?
De?

Algun robatori sonat? Que volguessin entrar 
a la botiga a robar...
oh, i tant. Ja érem grans. No ho saps que ens 
van entrar?

No.
el 1992. Hi érem la dona i un servidor. Van en-
trar a les quatre de la matinada. Fixa-t’hi bé [i 
m’ho ensenya], jo havia posat ferros per parar 
un tren, d’una balda amunt, l’altra avall... i ho 
van trencar tot pel carrer de mateu Ferran. La 
porta va aguantar, el ferro es va doblegar. No 
sé per què ho van fer. Tots els ferros els vam 
trobar llençats i doblegats. I nosaltres està-
vem dormint i diu la meva dona: “He sentit un 
soroll”. Casundena!, perquè ella ho feia, això. I 
no deia que ho sentís sinó que se m’aixeca i hi 
va... “Ai, els tenim aquí dintre!” mira... 

Quina por!
Vaig agafar una escombra perquè no tenia 
res més per poder agafar i no sabia què fer, 
cridant... Crido la meva dona “Telefona a la 
policia”, i pam, en surt un de petit així, i diu 
“que me querían pegar”, “què collons, que 
et volien pegar, i què collons hi fots tu a dins 
de casa meva?”. I ella em va dir que el dei-
xés anar perquè es veu que a darrere en tenia 

Domènec mañà, la seva esposa i Pau Vinyes i roig 
durant l’entrevista de “retrats per a la mèmòria”, 
realitzada el 2 de març del 2002.  
Foto: manuel A. raigada
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un altre i jo encara no l’havia vist. I els vam 
deixar anar i la policia va venir ràpid, tres cot-
xes i em van dir “baje”, “no no, suba usted 
porque esto es muy grande i si n’hi ha algun 
d’amagat no em fotrà”. I sí, sí, van pujar, ho 
vam repassar..., i mira, ens havien obert la 
nevera, el congelador...

Però què es van endur, menjar?
ens van robar algun cèntim i alguna joia, sí. 
Poca cosa. Ara, tots els calaixos de la botiga, 
un per un, oberts del tot. Ho van remenar tot. 
Jo encara, quan hi penso, tremolo.

Mentre dormien tranquil·lament a dalt de la 
botiga...
Sort que no van entrar al quarto perquè ja qua-
si hi havien arribat, però ho havien remenat 
tot. una altra vegada ens van robar de dia. Jo 
era aquí dret i passa un per allà i em diu: “No 
se qué señora de una ortopedia” i jo...

Surt al carrer...
I jo li dic: “Que no, que aquí no hay ortope-
dia”. I ell em respon: “me han dicho que sí... 
Bueno, gracias”, i se’n va. I per mateu Ferran 
teníem tancat, la porta, tancada. I jo miro, i 
la porta oberta. “Si no l’he obert...” Aquell hi 
va entrar i ens va robar. I sabia on teníem els 
cèntims. Però és que al cap de quinze dies ho 
tornen a fer... em pregunten: “oiga, la calle 
tal?” i es queda al carrer... i per educació surto 
al carrer, i ja se’m va colar l’altre lladre a la 
botiga. Però ràpid, eh? em van fotre cinc o sis 
màquines de clients que estaven per reparar.

De clients?
Sí, d’“arreglos” que teníem per reparar. I des-
prés havia de dur cèntims al banc i en lloc de 
posar-me’ls a la butxaca els vaig deixar al ca-
laix, eren 60.000 peles i me les van fotre totes.

Que et robin calés sap greu, perquè... això ho 
assumeixes, però les màquines dels clients 
com ho vas poder solucionar?
Com ho vaig haver de fer? Doncs agafar mà-

quines de les que reparava, regalar unes mà-
quines semblants a les dels clients. Si el client 
tenia una Leica, doncs una Leica... i què havia 
de fer? No li podia pas dir al client que me 
l’havien robat i que...

Els vau dir que us les havien robat?
Home, és clar que els hi vam dir. No podíem 
fer com si res no hagués passat. Ho vam ha-
ver d’assumir de la nostra butxaca.

Recordo que a la botiga ja no es podia entrar 
pel carrer de Mateu Ferran, i que hi havíem 
d’entrar per davant de la plaça del Mercadal.
es clar, vam haver de tancar dues entrades i 
deixar oberta només la que dóna a la plaça.

Quin dia vau abaixar la persiana per darrer 
cop?
el 1997. Ara farà cinc anys.

L’any en què es va fer la festa del centena-
ri de l’annexió de Sant Andreu de Palomar a 
Barcelona...
Això mateix. Que van fer aquella festa en què 
tothom es va disfressar. Devíem tancar des-
prés de Nadal, que és el que s’acostuma a fer.

Ho vau commemorar?
L’Ajuntament ens va donar una placa i l’Asso-
ciació de Veïns ens va fer un reconeixement 
per la tasca duta a terme al llarg dels anys. Va 
ser com començar de zero. Tota una vida de-
dicada a un negoci i, de cop i volta, disposar 
de molt de temps. Viure més tranquil i sense 
preocupacions. 

Moltes gràcies. Ha estat un plaer conversar 
amb tu...
Gràcies a tu. m’has fet passar una bona esto-
na, tot recordant el passat. un temps viscut 
amb intensitat i amb moments bons i dolents.

eNTreVISTA reALITzADA Per PAu VINyeS I roIG 

EL 2 DE MArç DE 2002.


