
Masarnau,
avui més que mai
Jaume Ortínez Vives

Apunts d’història

A la invitació d’escriure en aquest Camí Ral 
vaig respondre suggerint de parlar sobre els 
descendents dels comerciants coponencs 
-amb cognom i ascendència ben clara- que 
van assistir a l’últim casament reial. 
Però els temps són els que són i, davant 
la virulència de la situació econòmica que 
afecta a tothom, vaig preferir mirar dessota 
del Palacio de Oriente i baixar fins a la 
Casa de Campo de Madrid per conèixer 
en viu una altra realitat d’origen copo-
nenc que perviu i fa una feina extraordi-
nària. Em refereixo al Centro de Acogida 
e Integración Social Santiago Masarnau, 
situat a la boca de metro de Batán a tocar 
de la Casa de Campo.
De Santiago Masarnau ja en vàrem escriure 
al Camí Ral i en vaig parlar a la nova Sala 
Polivalent acompanyat de la pianista Anna 
Closa. Allà a la Sala Polivalent vàrem priorit-
zar l’aspecte musical de Masarnau, el que li 
valgué el títol que comporta d’utilització del 
“de”. Vàrem parlar, doncs, del músic Santiago 
de Masarnau, amic de Chopin, Rossini, 
Mendelson..., home que assoleix fama i 
benestar a Londres, París i finalment a Madrid.
Però en un context de greu crisi econòmi-
ca i social, Masarnau deixa el “de”, deixa al 
límit més baix el piano i es deixa de festes, 
amics i honors per llançar-se en ajuda dels 
més necessitats. Ho fa articulant una xarxa de 

servei formada per centenars, que esdevindri-
en milers, de cèl·lules de dues persones que 
s’apropaven i coneixien les necessitats de 
cada família i hi actuaven proporcionant men-
jar, formació, treball, ajuda en una paraula.
Ara el Centre Masarnau és un lloc viu -molt 
viu- si ens atenem al que vàrem veure en la 
nostra visita en ple pont de ponts de desem-
bre i en hora en que comerços i administra-
cions públiques semblaven mortes. Molta 
gent esperant el seu torn per ser atesa i 
infinitat d’informacions ben vàlides i de tota 
mena al taulell d’anuncis i unes persones 
serioses, molt disposades i amables per 
atendre’ls. Cada dia fan 250 dinars per a 
qui ho necessita en un menjador net i ale-
gre. Menjar i dormir, i tràmits i ajudes i tot 
el que poden.
Aquest, però, no és l’únic centre de l’obra 
iniciada per Masarnau. N’hi ha d’altres, que 
no coneixem, però dels que sabem que 
sota el nom de Masarnau donen ajuda, 
consell i consol. 
Masarnau fou un cognom arrelat a Copons 
durant més de dos segles i present encara 
durant una part del segle XX. L’ últim viatge 
de Santiago de Masarnau a Copons ja fou 
per vendre les seves últimes pertinences i 
aportar-ne el líquid a la seva obra d’ajuda. 
Obra que sabíem, i ara veiem, que perdura. 
I és bo de recordar-ho des de Copons. n

Ha mort Pepita Estruch,
una anarquista de Copons
Antoni Dalmau Ribalta
Escrit publicat a la “Revista d’Igualada” número 38, el setembre de 2011.
El nostre agraïment a l’autor i a la “Revista d’Igualada” per autoritzar-nos a publicar el seu escrit.

El mes de febrer passat, i en una residèn-
cia d’avis de París, va morir una dona de 
90 anys que havia nascut a Copons i que, 
a desgrat d’una biografia prou atzarosa, 
avui deu ser una perfecta desconeguda de 
la gent de l’Anoia. Es deia Pepita Estruch 
i Pons, encara que molts la coneixien per 
Pepita Carnicer, i va ser anarquista tota la 
vida. Seguim-ne una mica el rastre, en base 
a les informacions biogràfiques que ens 
n’han donat Miguel Íñiguez, Emilià Páez i 
Elisenda Mercadal.
 Pepita Estruch va néixer el 28 de 
desembre de 1920. Filla de Francisco, 
segador, i d’Antònia, la família materna era 
originària de cal Martí de la Muntanya, un 
indret dels afores de Copons on residien. 
Els seus germans eren Francesc Xavier 
(Paco), Beatriz i Josep. La família va tras-
lladar-se després a baix al poble, a cal Noi 
Teia, on tenien una fonda. La mare i la Pepita 
van entrar a treballar a la fàbrica de teixits 
de Copons, on la primera triava trossos i la 
segona feia bitlles. Durant la guerra (1937-
1939), la Pepita va ser bibliotecària de les 
Joventuts Llibertàries de Copons i, amb la 
seva mare, membre de la delegació de la 
fàbrica. Acabada la guerra, tota la família 
sencera va exiliar-se cap a França. 
 En els anys de l’ocupació, la Pepita va 
formar part de la resistència al nazisme en la 

zona de Chartres (1942-1944). Després va 
viure a París, al boulevard Port Royal. Va ser 
activista del grup anarcofeminista Mujeres 
Libres, que, havent hagut de desaparèixer 
forçosament en acabar la guerra, va recons-
tituir-se a París l’any 1963. Concretament, va 
ser-ne la tresorera i va col·laborar en el seu 
butlletí. Era molt amiga d’una altra membre 
molt significada d’aquest grup, la coneguda 
Sara Berenguer. El 1999 va col·laborar en 
l’edició del llibre Mujeres libres. Luchadoras 
libertarias, editat a Madrid per la Fundación 
Anselmo Lorenzo. En el pla personal, i des-
prés de quedar viuda d’Antonio Arias, que va 
ser deportat a Alemanya el 1942, va unir-se 
a Antonio Carnicer —d’aquí el cognom amb 
què molts la coneixien— i, mort aquest en 
accident de moto el 1958, a Rafael Mari de 
Dios, que va traspassar l’any 2008. 
El germà de Pepita Estruch, Francesc Xavier 
(Paco), va compartir les seves mateixes 
idees llibertàries. Més petit que ella —havia 
nascut, també a Copons, el 12 de gener 
de 1923—, va militar igualment en el seu 
poble i va passar a l’exili l’any 1939. Envaïda 
França pels nazis, es va enrolar a la guerrilla 
antialemanya fins que van detenir-lo el 28 
d’agost de 1943. Empresonat a Compiègne, 
van deportar-lo a Karlsruhe i tot seguit van 
empresonar-lo a Frankfurt, fins que el van 
enviar a treballar dotze hores diàries en una 
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Centro de Acogida e Integración Social Santiago 
Masarnau, Madrid

fàbrica d’armes de Prengheaim. Allí van alli-
berar-lo els americans el 13 d’abril de 1945. 
En els anys següents, Paco Estruch, que 
va prosperar econòmicament i tenia fàbrica 
pròpia, va centrar gran part de la seva acti-
vitat en el món dels deportats: va ser secre-
tari general de la Federació Nacional dels 
Deportats Internats Resistents i Patriotes de 
l’Aisne, delegat al comitè nacional i mem-
bre del Jury de la Correcció dels Deures de 
la Resistència i la Deportació. Així mateix, 
va donar conferències a instituts i col·legis 
sobre la seva experiència a Alemanya i va 
militar a la CNT d’Aisne juntament amb 
el seu cunyat Antonio Carnicer i Ramón 
Álvarez. Va morir a Jaulgonne (Picardia) el 
setembre de l’any 2000. n

Pepita Estruch, l’any 2003

Apunts d’història

En el darrer exemplar del Camí Ral vaig pro-
posar constituir l’arxiu - en diem arxiu perquè 
tenim la voluntat de guardar-lo i classificar-
lo, però com que un dels primers passos és 
fer un seguit d’entrevistes, seria més apro-
piat dir-ne recull - de fonts orals del nostre 
poble, i en aquest article explicaré més con-
cretament què podríem fer.
Crear un arxiu d’aquest tipus sempre és fac-
tible, sempre és difícil i sempre és massa 
tard. És factible perquè una part dels recur-
sos necessaris els tenim a l’abast: alguns 
voluntaris que vulguin fer d’entrevistadors i 
uns altres que estiguin d’acord en ser entre-
vistats, una bona càmera filmadora i un guió 
que cal construir de manera participativa 
entre els qui vulguin tirar endavant el pro-
jecte. La part difícil és que aquest tipus de 
projectes requereixen un temps de dedica-

ció - que moltes vegades és més escàs del 
que un voldria - i també d’una estructuració, 
coordinació i seguiment per tal que no s’es-
tronquin a mig camí, que no sempre s’en-
tén con un component vital i imprescindible. 
Sempre és massa tard, perquè quan ens 
adonem que voldríem haver-los endegat, ja 
han desaparegut o estan en risc de fer-ho, 
molts dels  testimonis que ens podrien haver 
aportat la seva experiència personal i única, 
i ja no som a temps de demanar-els-hi-la.
A gairebé tothom li agrada que li expliquin 
històries, o contes. I quan una persona expli-
ca una vivència que per a ella ha estat impor-
tant, sempre l’explica amb sentiment, i ho fa 
de manera que el relat sol ser interessant. 
Doncs bé, fer un projecte de recull de fonts 
orals consisteix en demanar a persones que 
tenen coses a explicar, si ens les volen expli-

car davant d’una càmera o una gravadora d’ 
àudio, i fixar l’explicació de vivències per part 
dels protagonistes en arxius (ara ja digitals) 
que es puguin dipositar en algun lloc. També 
cal fer públic que existeix aquest dipòsit , i és 
molt important que estigui guardat d’alguna 
manera que permeti un accés per la  consul-
ta i la recerca. Una forma cada vegada més 
emprada són els arxius on-line.
Per tal que la trobada entre la persona entre-
vistada i la qui l’entrevista sigui fructífera, per 
tal de defugir els llocs comuns, les anècdotes 
ja conegudes i altres defectes habituals en 
molts d’aquests projectes, és necessària la 
voluntat dels entrevistadors de formar-se com 
a tals. No hi ha entrevistats poc “interessants”, 
sinó males entrevistes fetes per entrevistadors 
que no han satisfet les expectatives del que 
s’havien proposat… perquè no en saben prou.

Assolit això, encara cal fer un camí bas-
tant llarg, i la veritat és que si no tenim la 
seguretat que es farà tot aquest camí, és 
millor no començar: les entrevistes s’han 
de transcriure o indexar, s’han de diposi-
tar i arxivar, com he dit abans, i s’ha de fer 
difusió que existeixen. Ah, i molt important!, 
s’ha de donar sempre les gràcies als entre-
vistats per haver-nos donat l’oportunitat de 
tenir més “elements” per conèixer millor la 
nostra història: vull dir que se’ls ha de tornar 
un exemplar del que hem filmat i transcrit – 
per a ells i/o les seves famílies - ; si aquest 
reconeixement es fa de manera institucional, 
el territori on es duu a terme aquest projec-
te disposa d’un nou patrimoni cultural que 
a partir d’aquest moment no deixa d’incre-
mentar: comencen a aparèixer fotografies, 
documents, carnets, cartes i altres materials 

oblidats, guardats o desvalorats, i els inte-
grats del col·lectiu es pregunten si aquests 
documents poden ser útils, si poden explicar 
millor allò que han testimoniat, si no caldrà 
aportar-los també a l’arxiu… La nostra revis-
ta pot ser l’aglutinador dels qui vulguin iniciar 
aquí aquest projecte, només cal posar data 
i lloc i començar-ne a parlar. n

Arxiu o recull de fonts orals de Copons
Roser Grau Llucià

Associació dels Quadrells. Projecte Molsa, recuperació 
de la Memòria Popular de la pagesia, impulsat per 
l’Associació l’Arada (Solsonès), que pretén explicar i 
documentar la vida a pagès durant el segle XX i fins el 
primer gran èxode rural a través de les fonts orals
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