


El nen Jaume Viladoms retratat amb una revista esperantista i amb la insignia de l’idioma internacional.
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Jaume Viladoms i la seva muller Josepa Garcia a l’eixida de casa seva,
anys 1960. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.
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PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL
I LA CULTURA EN LLIBERTAT

A trenta-tres anys de la mort d’en Jaume Viladoms podem afirmar que hom el
reconeix com un personatge excepcional: un supervivent i ensems resistent de la
intenció de genocidi cultural i polític, en el que la societat democràtica de Sabadell
es veié immersa a partir de 1939 fins a 1975.

Com hem pogut comprovar a partir del material històric i pel testimoni dels qui el varen
conèixer i tractar, Viladoms fou un dels escassos intermediaris culturals que, per les seves
conviccions democràtiques i per la seva generositat envers els de la seva condició treballadora,
transmeté part d’aquella cultura obrera autodidacta que s’havia bastit a Sabadell durant el
primer terç del segle XX. Una cultura no professional sorgida de la conflictivitat social, i
vàlida per a l’emancipació de la classe obrera. Una cultura que, en establir-se la II República,
tingué la possibilitat d’aconseguir el dret a la igualtat d’oportunitats. Una cultura que, com
deia Viladoms, en aconseguir la igualtat econòmica, havia d’assolir el progrés moral i
humanístic.

Així doncs, Viladoms és un significat personatge que es troba entre els impulsors de l’establiment
d’una xarxa cultural alternativa a la burgesa a Sabadell mitjançant la formació professional
i humana lligades sempre al compromís social. A través de la figura de Viladoms, i d’algunes
de les manifestacions culturals en les quals ell es troba implicat, es pot constatar que aquesta
cultura obrera no professional a Sabadell estava encaminada a la recerca d’un ordre social
internacionalista que essencialment comportava el pacifisme, la humanització del treball i la
solució dels conflictes econòmics per la via del socialisme democràtic.

Després de la Guerra Civil, Viladoms hagué de patir la repressió i la indigència cultural en
que sumí la dictadura feixista al conjunt de la població. Com a dissident Viladoms fou declarat
implícita i explícitament enemic polític del règim.

És a partir d’aquest moment que la figura d’en Viladoms cobrà un valor importantíssim car
va ajudar a  moltes generacions de sabadellencs a resistir davant la pèssima educació i formació
professional del franquisme. L’activitat docent de Viladoms a Sabadell resultà decisiva en
aquells moments i després de la mort del dictador. La política educativa del franquisme
comportava unes rèmores rellevants en l’economia i una profunda polarització social i, a més
a més, com deia Gabriel Ferrater, havien de passar molts anys per treure’ns de sobre aquests
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dèficits educatius. En aquest punt la gran tasca docent de Viladoms de ben segur fou beneficiosa
per a una part important de la població de Sabadell, doncs fins i tot desvetllà moltes inquietuds
culturals entre els seus deixebles.

Aquest llibre testimoni reflexió a trenta-tres anys de la mort del mestre Viladoms aborda tres
vessants destacables de la seva figura: el moviment esperantista, la formació professional
vinculada al desenvolupament del sector metal·lúrgic i la lluita antifranquista i prodemocràtica.
Davant la gran riquesa de la persona d’en Viladoms, creiem haver aplegat en aquest llibre el
testimoni d’aquelles persones que de ben antuvi s’oferiren per participar-hi i que les seves
vivències personals amb el nostre homenatjat ens ofereixen una part de la nostra història
col·lectiva.

Tots els treballs han estat elaborats exclusivament per a aquest llibre homenatge a Jaume
Viladoms, a excepció feta del fragment de les memòries de Joan Reventós que dedicà a Jaume
Viladoms i que hem cregut interessant reproduir perquè ens ofereix dades de l’acció política
durant la clandestinitat, fet que no acostuma a ser abundant.

Així doncs, aquest llibre, conjuntament amb el DVD d’entrevistes que inclou, que ja es va
exhibí en la exposició Jaume Viladoms i Valls (1913-1976): treball, cultura i compromís
social, constitueixen una aportació històrica a partir de companys i deixebles d’en Jaume

Repartiment dels primers títols de la primera promoció de mestres industrials a càrrec de Jaume Viladoms atorgats per l’Escola del Treball de Barcelona.
Any 1961. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )



09

Viladoms, avui encara supervivents. Aquests testimonis conjuntament amb els documents
que ja van ser exposats a la mostra de l’any 2008, ens han permès reconstruir gairebé tota la
seva trajectòria vital, i el més important, la reflexió humana i política que avui suscita la figura
de Jaume Viladoms en els diversos autors que s’apleguen en aquest llibre.

Un llibre estructurat seguint l’ordre alfabètic del cognom dels autors que hi participen, ja que
cadascú d’ells aporta informació de les diferents facetes d’en Viladoms. Difícilment podia
ser d’altra manera si es té en compte la personalitat polifacètica d’un Jaume Viladoms que
invariablement vinculà la seva existència a la consecució de la dignificació del treball i la
cultura en llibertat.

Finalment, hem de fer obligat esment a dues de les persones que tenien compromesa la seva
col·laboració en aquest llibre i que ens han deixat en els darrers mesos: Ramon Porqueras,
militant històric del MSC i la UGT i company de lluita d’en Jaume Viladoms, i l’Alcalde
Toni Farrés, qui acceptà gustosament l’oferiment de fer un text dedicat a qui fou un dels seus
referents polítics, amb l’esperança de fer-ho durant una convalescència que, malauradament,
una cruel malaltia no li permeté.

Jaume Viladoms fent classes  als laboratoris de la Mentora Alsina.
Anys: 1955-1972. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

Jaume Viladoms impartint classe de física a la Mentora Alsina
als alumnes de la tercera promoció.
Any. 1962. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.
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NAIXEMENT I INFANTESA D’UN NEN OBRER

Jaume Viladoms i Valls va néixer el 19 de juliol de 1913 a Sabadell, una ciutat
en ple creixement, que comptava amb prop de 30.000 habitants i amb un constant
increment industrial en què començava a destacar el sector de les construccions
mecàniques.

Tercer fill d’un serraller de Sabadell, anomenat Josep Viladoms i Prat, que aleshores tenia
quaranta-tres anys d’edat i de Ramona Valls Vila, mestressa de casa, Jaume Viladoms va
néixer al domicili familiar de la casa número cinquanta del cèntric carrer del Migdia de
Sabadell. Els seus dos germans més grans, Eulàlia —quinze anys més gran— i Josep —nou,
que morí víctima de l’epidèmia de grip de 1918—, havien nascut també a Sabadell. Seguint
la tradició catòlica i per les conviccions especialment de la mare, els tres germans foren
batejats i feren la comunió, en el cas d’en Jaume amb no poques reticències. Tot i així, quan
fou ja adult, Jaume Viladoms féu professió d’ateu irreductible.

J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )

NOTA BIOGRÀFICA

Vista panoràmica de Sabadell des de la xemeneia de la fàbrica de Can Carol. 1911. Autor: Arnau Izard. AHS.
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La infantesa d’en Jaume es desenvolupà en
l’ambient obrer més auster. D’aquest medi en
provenia el seu pare, que l’any 1894 treballava a
la secció de taller de l’empresa tèxtil Josep Quadres
i Prim, amb un sou diari de quatre pessetes, per
una jornada sovint de dotze hores.

La forta consciència de classe obrera d’en Jaume
fou deutora de l’activitat reivindicativa i de lluita
pels drets i la dignificació del treball del seu pare.
Josep Viladoms fou militant històric en els rengles
del Cercle Republicà Federal, d’orientació
ideològica d’en Pi Margall, però com a obrer
revolucionari milità en la Sociedad de Cerrajeros
Mecánicos de Sabadell y su Comarca, integrada
en la combativa Federació Obrera de Sabadell,
anarquista. Va formar part del comitè —juntament
amb Josep Picanyol i Valentí Pineda— que
proclamà la vaga de manyans parcial i general de
1899, que durà intermitentment quasi un any, per
tal d’obtenir la jornada de deu hores, millores
salarials i un tracte humanitzat per als aprenents1.

A tota aquesta tasca de vida lligada a la lluita per
la dignificació de la classe obrera cal afegir-hi la
labor portada a terme en La Federació de
Germandats –associació mutualista per a
l’assistència sanitària dels treballadors-
esdevinguda el 1934 en Casal Mutualista-
Cooperativa Sanitària, que arribà a comptà el
1935 en 14.000 associats. Un xifra força rellevant
d’una mútua creada per obrers i que dissortadament
la seva història encara està per fer.

Personal de la secció de la Fàbrica Quadras y Prim, dret amb
brusa fosca és Josep Viladoms d’ofici serraller.
Any. 1894. Autor: F. Ribera. AHS.

Jaume Viladoms setè d’esquerra a dreta en la filera de d’alt junt
amb els seus pares a la fila de baix en motiu d’una trobada de
l’associació mutualista per al’assistència sanitària del treballadors
coneguda per La Federació de Germandats.
Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

1. Vid. Esteve Deu Baigual. La Indústria metal.lúrgica
i de construccions mecàniques a Sabadell dels orígens
al pla d’estabilització de 1959. Centre Metal.lúrgic.
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell, 2005.

Per tal de completar el pressupost familiar bàsic, Bonaventura —àvia d’en Jaume— regentava
una petita botiga de queviures al mateix domicili familiar del carrer del Migdia, on actualment
hi ha una reconeguda xarcuteria. En començà el anys vint, la família Viladoms traslladà el
seu domicili al carrer d’Estrella cantonada amb Calderon.



12

J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )

Com moltes de les famílies humils de Sabadell i per raons de
proximitat i de cost, Jaume Viladoms fou escolaritzat en el popular
Col·legi Mercantil (1857-1971) —més conegut per Cal Tatxé, nom
del seu primer propietari— del mateix carrer del Migdia. En aquest
centre –regentat per Domènec Colillas i posteriorment pel seu
gendre Lluís Salas Xandri- la formació es reduïa a aprendre a
llegir, a escriure i al domini de les quatre regles aritmètiques.
Ideològicament l’escola sobrevisqué tots els règims polítics, sobretot
perquè l’empresariat local li reconeixia la vàlua d’inculcar una
fèrria disciplina als joves alumnes, la qual els feia aptes per treballar
ben aviat.

De les  aules de Cal Tatxé en sortiren comptables, teòrics i
treballadors autònoms, homes de negocis i industrials com, per
exemple, el germans Enrich, Antoni Monés, Joan Casablancas,
Lluís Sobré, Suñé, Barnola, el pintor Serrasanta i Josep Maria
Marcet —que fou alcalde de Sabadell.

En complir els catorze anys, Jaume Viladoms s’incorporà com a
aprenent de manyà a l’empresa Menna Claramunt, dedicada a la
producció de maquinària per a la fusteria. Després de la feina,
Viladoms assistia, com era habitual, als cursos nocturns de mecànica
de l’Escola Industrial de Sabadell. Era l’any 1927 i la vivència de
la utopia socialista que Jaume Viladoms conegué durant la seva
infantesa el conduí a cercar tanmateix la formació cultural
autodidacta que es trobava en plena evolució a la ciutat de Sabadell.
Una cultura que era al marge de les institucions pedagògiques
existents de caire religiós o paternalista, així com fora dels cercles
de la cultura professional.

El Sr. Domingo Colillas i el seu
gendre i successor Lluís Salas
Xandri, ambdós directors del
Collegi Mercantil, popularment
Conegut per “Cal Tatxé”,
1851-1973.
Fons Ricard Sim . AHS.
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LA FORMACIÓ DE L’ACTIVISTA CULTURAL AUTODIDACTA

Malgrat haver cursat només estudis primaris, Jaume Viladoms era un lector
abrandat i als deu anys inicià l’estudi de l’esperanto. Ho feia  a l’entitat pionera
fundada el 1906, “Aplech” Esperanta Grupo, en un curs de tarda adreçat a
dones, donat que el d’adults començava a les nou del vespre2.

A partir de 1927 va completar la seva formació
d’aprenent de fresador a l’Escola Industrial com
a alumne nocturn,  i  començà a impartir el seu
primer curs d’esperanto per a nens i nenes.

A Viladoms el podem considerar un nen
esperantista precoç, car als deu anys ja va ser
capaç de mantenir una conversa amb el famós
esperantista xinès Won Ken, de visita a Sabadell.

Sabadell, on l’esperanto arrelà fortament, fou la
primera ciutat d’Espanya que dedicà un carrer al
fundador de la llengua auxiliar internacional Dr.
Lejzer Ludwik Zamenhof Una altra mostra
d’aquesta implantació és el fet que l’any 1919 el
grup esperantista de Sabadell fes una petició al
municipi perquè sol·licités al govern central la
incorporació de l’esperanto a les escoles.

Aleshores la societat esperantista li va possibilitar
a Viladoms, a banda dels cursos específics
d’esperanto, una formació cultural autodidacta
consistent en: conferències sobre temes socials i
científics i visites i activitats culturals diverses,
com el teatre, que llavors anava incorporant
l’idioma internacional en les seves representacions.

L’altre vehicle per a la formació autodidacta de
Viladoms fou el Centre Cultural Recreatiu fundat
l’any 1927 per un grup d’exmembres del Centre
d’Estudis Psicològics entre els que es trobaven:
Josep Vall i Sabata, Joan Bartomeu, Joan Torres
i Puig, Isidre Valls i Pascual .... Es tractava sens

Programa teatral de la pionera agrupació esperantista de Sabadell
“Aplec Esperanta Grupo”. Any. 1916. Autor: Tipografia Vives. AHS.

Inauguració de la làpida per donar el nom de Llàtzer Zamenhof
a l’última travessia de la Via Massagué amb l’assistència
de les autoritats esperantistes. Any. 1912.
Autor: Francesc Casa as Riera. AHS.

2. Entrevista de Vicenç Hernàndez a Jaume Viladoms
de l’any 1974, cedida per l’autor a l’agost de 2008.
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J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )

dubte d’un altre ens cultural independent que aplega diverses
persones de classe treballadora i menestral. El primer local d’aquesta
entitat fou el soterrani del Cafè Delícies on s’hi feien classes de
lectura, matemàtiques i gramàtica, així com conferències de caire
pedagògic. La fe en la cultura com a mitjà de progrés era un fet per
aquests joves obrers amb inquietuds socials. Una de les primeres
manifestacions públiques de l’entitat foren les representacions
teatrals amb actrius com Eulàlia Viladoms,  Pepita Bellmunt i
posteriorment Balbina Pi (mare de Teresa Rebull) amb en Jaume
Viladoms com a apuntador.

Finalitzada la Dictadura de Primo de Rivera l’entitat traslladà la
seva seu al local del Partit Republicà Radical, la qual cosa suposà
una empenta per aquest partit polític. El Centre Cultural Recreatiu
canvià de local el setembre de 1929 hi es trasllada al carrer Víctor
Balaguer i finalment al carrer de Corominas, cent nou, on es
representaren obres de caràcter antimilitarista i anticlerical. L’obra
de l’autor dramàtic Ramon Moix, Nadal en la tenebra tingué un
èxit notable. Aquesta obra la representà també el grup de teatre del
Centre Cultural l’any 1934 i simultàniament al Centre Sabadellès
conegut, popularment amb el nom dels Gelats. Un altre centre que
disposava de biblioteca, secció lírica i coral. Evidentment durant
el franquisme aquestes activitats culturals patiren un fort retrocés3

fins que al 1950 es creà el Centre d’Esperanto de Sabadell. En la
mateixa dècada es creà l’agrupació lliure de teatre independent
Palestra. En ambdues Viladoms hi prestà tot el seu entusiasme.

L’idioma universal com a ideal de fraternitat humana, el teatre
d’idees junt amb l’afecció musical foren les activitats culturals en
que Jaume Viladoms, de manera tenaç, va dedicar el seu temps de
lleure, després de la pràctica professional i docent. Una trajectòria
vital que, per a Viladoms, confluïa amb l’ideal d’establir una societat
més justa i lliure dels prejudicis religiosos i dels falsos valors de
la cultura de masses, que aleshores es començava a imposar. Per
a Viladoms aquestes eren les premisses per a l’establiment d’una
futura organització socialista: “l’Esperanto no és una finalitat, és
un mitjà per arribar a la fita desitjada. Per això la Secció Esperanto
de l’AAEEL [Associació d’Alumnes de l’Escola Industrial],
composta d’obrers, utilitza l’Esperanto com a arma eficaç per a
lluitar per a l’emancipació de la classe obrera”.  (“ L’esperanto a
l’escola” Jaume Viladoms, Butlletí de l’AAEEI, núm 14 de 1937).

Programa de mà del entre Cultural Recreatiu
de la funció de diumenge 27 de gener
de 1934: “La Mare”. AHS.

3. Al llarg de la primera dècada de la
postguerra trobem a Viladoms
participant en les restes d’aquell teatre
d’afeccionats d’abans de 1939,
concretament en el Teatro del Patronato
Eulalia Garriga a la seu de l’antic Cafè
Delícies del carrer Salut, 42. Allà
Viladoms hi ha fa d’apuntador en obres
de teatre d’evasió en català.

Programa de mà del Teatro del Patronato
Eulàlia Garriga a la seu de l’antic Cafè Delícies
del carrer Salut, 42.
Any: s.d. Col.lecci  Eduard Masjuan.

Article de J. Viladoms “L’Esperanto a l’Escola”.
Butlletí de l’AAEEI, núm.14. Setem. 1937,
març 1938. AHS.
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Als dinou anys, Viladoms ja havia completat
l’aprenentatge d’operari fresador i es va incorporar a
treballar com a oficial a la important empresa
metal.lúrgica dedicada a la producció de maquinària per
a filatura i acabats,  Baciana i Sanahuja, on comparteix
ofici amb Serracant, Fité, Saus, ... que arribaran a ser
rellevants empresaris metal.lúrgics de Sabadell.

Aleshores, la família Viladoms després d’una breu estada
a Badalona, retornà a Sabadell i adquirí una casa de
planta baixa del carrer Ribot i Serra núm. 152, propietat
de la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas “La
Benéfica del Vallés”. Una cooperativa dedicada a la
construcció de cases per a la classe obrera que l’any
1924 havia iniciat la construcció de cent-cinquanta
vivendes.

El sector metal.lúrgic comptà des de 1926 amb una unió
patronal pròpia, la qual si bé havia accedit a algunes
millores laborals com les vuit hores diàries, a la pràctica
aquesta no es complia en un ampli grup d’empreses.
Tanmateix, les condicions salarials foren motiu
d’enfrontaments entre aquesta patronal i els sindicats
durant el període de la II República, període en el qual
a Sabadell les indústries metal·lúrgiques havien passat
de seixanta-nou el 1930 a vuitanta-nou l’any 1935. Un
creixement que reclamava una millora i constant
qualificació laboral, cosa  que la formació professional
que l’Escola Industrial local- de tipus paternalista - o la
pràctica tradicional de confiar la formació del aprenents
a les mateixes empreses, no permetia afrontar ni oferia
garanties donat el complex procés tecnològic en què es
trobava immers aquest sector industrial.

Edifici del carrer La Torre on hi havia els Tallers Baciana i Sanahuja.
Any 1996. Autor i arxiu personal de Jordi Calvet.

Interior del Tallers Baciana i Sanahuja abans del seu enderroc.
Any. 1996. Autor i arxiu personal de Jordi Calvet.

Publicitat laboral del ram metal.lúrgic de l’any 1926
de la “Unión Patronal de Mecánicos y metalarios.
Reglamento para el régimen interior del trabajo en el
Taller (...) 15 de mayo de 1926”. AHS.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL, PEDAGÒGICA I POLÍTICA

Tot seguit ens podrem adonar com, amb el Viladoms adult, el treball,
la cultura i el compromís social són una praxi quotidiana íntimament
relacionades entre sí.
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Viladoms fou copartícep del canvi cultural lligat a l’intent de
transformació social que s’enregistrà a Sabadell durant el primer
bienni de la II República i durant la Guerra Civil en el terreny
de la formació professional i cultural.

Sabadell en arribar a la dècada de 1930 comptava amb una
mitjana d’alfabetització que superava la de Catalunya. Aquest
fet ve determinat per la tasca duta a terme en aquest sentit pel
teixit associatiu obrer de la ciutat, que no es resigna en aconseguir
el progrés moral acompanyat del material. La fe en la cultura
que té Viladoms és en gran part hereva d’aquesta tasca i ell
mateix es converteix a partir  de 1931 en continuador. Per a
Viladoms la formació professional i cultural havia de ser
permanent. Ell mateix, en finalitzar l’etapa d’estudiant a l’Escola
Industrial, ingressà a l’associació d’alumnes i exalumnes creada
el novembre de 1931. Les iniciatives culturals d’aquesta
associació foren molt importants  per a l’intent de canvi cultural
a Sabadell i, tanmateix, marcaren decisivament la vocació i
trajectòria posteriors de Jaume Viladoms com a pedagog.
Es pot afirmar que Viladoms restarà per sempre més fidel als
objectius culturals i formatius que va experimentar en aquesta
associació.

Així doncs, a Viladoms se’l troba implicat en les activitats i
seccions de l’associació d’alumnes i ex-alumnes sempre com
a assistent a les conferències i excursions científiques que s’hi
promouen, les sessions dites de “cinema cultural”,  i com a
mestre i president de la secció d’esperanto. En aquesta darrera
vessant, Viladoms ja era, junt amb els elements més granats del
marxisme local, un dels fundadors de la Prolet-Esperantista
Unio de Iber-Amerikaj Landoj, que té com a òrgan de difusió
el periòdic Proleta Vo?o. Viladoms i el grup d’esperantistes de
Sabadell, que han estat els seus companys al Cercle Republicà
Federal i al Centre Cultural Recreatiu – Arteu, Molins, Vilella,
Marcos, Santandreu-, són els rellevants impulsors des del juny
de 1932 del Congrés Fundacional de l’Esperantisme Proletari.
En aquest primer congrés de la PUIL cel·lebrat a Barcelona hi
assisteixen 25 persones algunes d’elles representants de diversos
grups. Viladoms és elegit secretari de propaganda.

Editorial que posa de relleu la tasca de
cultura i de les millores introduïdes a la
nova Escola Industrial per part de l’AAEEI,
durant la Guerra Civil presidida per Jaume
Viladoms des de començaments de 1937.
Butlletí de l’AAEEI, núm. 12, Març, abril i
maig de 1937. AHS.

Junta del Consell directiu i seccions
d’Alumnes i Exalumnes de les Escoles
Pro-fessionals FAEP, de la qual Jaume
Viladoms ocupa el càrrec de Vicepresident.
Butlletí de la AAEEI, setembre de 1937,
març de 1938. AHS.

Anunci de la designació de Jaume Viladoms
com a representant de l’AAEEI al Consell
de l’Escola d’Arts i Oficis. Butlletí de l’AAEEI,
núm. 11, nov. 1936, Febrer, 1937. AHS.
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Políticament Viladoms havia iniciat les seves activitats
ben jove i en plena sintonia ideològica amb la Federació
Comunista Catalano-Balear, desvinculada de la política
del comunisme ortodox del Partit Comunista d’Espanya.
L’any 1930 es constituí a Sabadell el Bloc Obrer i
Camperol en el qual, entre els seus membres fundadors,
s’hi troben: Viladoms, Ramon Arteu, Josep Oltra Picó,
Salvador Aymerich, Joan Bartomeu, Domènech Bosch,
Jaume Santandreu, Lluís Mimó, Joan Sala, Galileu
Molins, Josep Gonfaus, i Víctor Colomer. El nou partit
es defineix com a marxista leninista. El 1935 en convertir-
se aquest partit en el Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM), Viladoms ja és un destacat militant i teoritzant
del marxisme-leninisme.

El mes de maig de 1936, Viladoms  contrau matrimoni
c ivil amb Josepa Garcia i Micó de vint- i- quatre anys,
natural de l’Olleria, València i dos anys major que ell.
La parella anà a residir al mateix carrer de Ribot i Serra,
però en la casa  número cent trenta-cinc. En aquells
moments Jaume Viladoms estava implicat en les tasques
culturals de la AAEEI, en el POUM i en el seu lloc de
treball a l’empresa Baciana-Sanahuja. I res feia presagiar
que es pogués desencadenar la tràgica Guerra Civil.

Anotació en l’estadística municipal del matrimoni de Jaume Viladoms i Valls
amb Josepa Garcia Micó en data de 25 de maig de 1936. AHS.

Logotip del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM)
de Sabadell. Autor: desconegut. Arxiu: Eduard Masjuan.

Segon número del periòdic esperantista, Proleta Voco,
òrgan oficial de la Unió Proletària Esperantista iberoamericana,
(PUIL) amb seu a Barcelona, set- oct. de 1932.
Arxiu Sebasti  Ribas.
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Des d’un primer moment donen prioritat a la revolució social,
com a resposta a un aixecament que provocà una Guerra Civil
que fou interpretada majoritàriament entre els sectors obrers
catalans com una vertadera guerra entre classes socials. Segons
ens refereix l’espiritista Jaume Tricuera, que actuà de secretari
del sindicat de la fusta de la CNT, conjuntament amb Jaume
Viladoms, de la UGT elaboraren una ponència per a la unitat
sindical que fou plenament acceptada a Sabadell. A més
Viladoms també era partidari de la plena independència dels
sindicats respecte als partits polítics. En aquest sentit, la unitat
sindical del Comitè de Control de Baciana i Sanahuja, una
de les cinc persones que el formaren era Viladoms. En aquesta
empresa, com així ho reflecteix el seu butlletí, la unitat sindical
fou reeixida. Durant la Guerra Civil Tallers Baciana es dedicava
a la producció de: obusos, espoletes i maquinària per a la
fabricació de filferro espinós. Indubtablement en els primers
mesos de la Guerra Civil, Viladoms es mostra com un fervent
revolucionari que àdhuc justifica els contradictoris fets que
es cometeren durant aquest període inicial:

MILITÀNCIA POLÍTICA I CULTURAL. ESFORÇ DE GUERRA

Arran del cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936, Viladoms i el seu partit el
POUM a Sabadell, prengueren la determinació d’aconseguir la unitat de les dues
forces sindicals hegemòniques: la CNT i la UGT.

Cartell de la Guerra Civil  que fa una crida a la unitat
d’acció de les dues grans centrals sindicals, abans de
que la UGT estigués sota control comunista.
Autor: J.Sol . Col.lecci : CEHI.

Jaume Viladoms dret segón per l'esquerra amb diversos treballadors i membres
del Comité de Control de Tallers Baciana i Sanahuja l'any 1937. Font. AHS
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“Els primers dies de lluita es vivia un període destructiu. Era precís tallar d’una vegada i
per a sempre tots els lligams que fins llavors aguantaven el vell caduc estat coses. No hi havia
temps de pensar en construir, en edificar la nova vida que començava a néixer. No solament
era just i lògic aquell esperit destructiu de les masses revolucionàries, sinó fins i tot saludable”
(Forja, núm. 2. de 1937)

Tanmateix, per a Viladoms, després d’aquest tràgic període desfermat per l’aixecament feixista,
calia esmerçar totes les energies possibles en donar pas a la fase constructiva de la revolució,
mitjançant la creació d’una nova economia inspirada en les tesis marxistes que per a ell podien
resoldre l’existència material. I si aquest aspecte per a Viladoms és de capital importància,
encara ho és més per al pervindre posar la cultura al servei de la classe treballadora.
Viladoms, tot i el seu ateisme, no descuida les necessitats espirituals inherents a tota persona,
que en el seu cas satisfà la cultura  basada en el treball i l’escola. Per a aconseguir aquestes,
Viladoms proposa des de les pàgines del Butlletí -portaveu del Comitè de Control dels Tallers
Bacina i Sanahuja- la modernització de la formació professional, especialment en l’apartat
tècnic i teòric, la qual cosa passa per a bastir una escola nova. Significativament, quan Viladoms
escriu aquestes propostes no ho fa tant sols a nivell ideològic, sinó que des de la Associació
d’Alumnes i Ex-Alumnes de l’Escola Industrial (AAEEI) està col·laborant decisivament per
a l’impuls de la formació tècnica de la classe treballadora. Per a Viladoms aquesta capacitació
tècnica és fonamental per al futur d’un sector on:

“Fins fa poc semblava que els coneixements tècnics de l’ofici no eren imprescindibles, però
degut a l’evolució constant i progressiva de la indústria, és evident, que l’obrer ha d’estar
molt més preparat que anys enrera per a situar-se al  nivell que li correspon”.
( Forja, núm, 2 de 1937).

La modernització de les tècniques d’aprenentatge eren per a Viladoms cabdals: per una banda
posava fi a l’adquisició de l’ofici a través de la rutina i per una altra es garantia una formació
d’acord amb el desenvolupament tecnològic. Aleshores, la nova estructura de l’Escola Industrial
sota el govern de la Conselleria de Cultura Municipal –regida per Salvador Sarrà i Serravinyals-
 i amb el valuós impuls dels membres de la AAEEI, es fraccionà en:  l’Escola Tèxtil, l’Escola
Oficial de Comerç Valentí Almirall i l’Escola d’Arts i Oficis. Tot plegat, com així ho comenta
el butlletí de la AAEEI del mes de setembre de 1936, per tal de superar la ressagada formació
cultural i professional que una ciutat de la potencialitat industrial de Sabadell pateix de manera
crònica.
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Article de Jaume Viladoms “El treball i l’escola” junt amb
l’editorial que expressa l’ambient de fraternitat entre els cinc
representants del Comitè de l’empresa de la UGT i la CNT,
entre ells el mateix Viladoms. Forja. Portaveu del Comitè
deControl dels Tallers Baciana i Sanahuja, núm 1-2 Sabadell,
gener-febrer de 1937.AHS.
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La militància política de Viladoms fins el mes de maig de 1937 fou molt activa: impulsà des
del POUM de Sabadell l’Institut d’Estudis Marx-Lenin, -conegut també com l’Institut Maurin-
dedicat a l’exposició de les teories d’ambdues figures del “socialisme científic", així com
també les de Campalans, Arquer, Maurín, etc., també es volien portar a terme cursos de
materialisme històric i sociologia, destinats als comunistes i socialistes que hi volguessin
assistir.

En el terreny  formatiu, la figura de Viladoms anà adquirint més relleu al llarg de la Guerra,
fins arribar a presidir des de maig de 1937 la AAEEI, amb una junta composta per Rogeli
Izquierdo, A. Jané, Baldiri Julià, l’historiador Andreu Castells, Antoni Costas i Miquel Viol.
Per la seva banda el moviment esperantista prenia el seu màxim relleu a casa nostra. L’esperanto
i els seus seguidors eren majoritàriament  associats a la causa antifeixista de la revolució social
i de la República. Atletes que havien de participar en l’Olimpíada Popular de Barcelona del
mes de juliol de 1936 eren esperantistes, part dels integrants de les Brigades Internacionals
es pogueren comunicar en esperanto entre ells i amb els milicians catalans que coneixen
l’idioma.

Cartell de propaganda en Esperanto editat per la Generalitat
de Catalunya en el que es denuncia la intervenció dels
exèrcits d’Itàlia i Alemanya durant la Guerra Civil.
La traducció diu així: “Què fas per evitar això?
Esperantistes de tot el món, actueu enèrgicament
contra els feixismes” Còpia cedida pel
Centre d’Esperanto de Sabadell.

El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya
va emprar des d’aleshores l’Esperanto en els seus
comunicats de premsa. La mateixa Generalitat és qui al
mes de setembre de 1937 organitzà una exposició al Casal
de Cultura de Barcelona en commemoració del cinquantè
aniversari de la creació de l’Esperanto. Venia a ser un
reconeixement públic a la tasca cultural de l’esperantisme
català i al Comitè Esperantista Antifeixista de Catalunya.
Un dels cartells Esperantistes de denúncia de l’agressió
nazi feixista fou el que edità la mateixa Generalitat de
Catalunya amb un text que traduït diu així: “Què fas per
evitar això? Esperantistes de tot el món, actueu
enèrgicament contra el feixisme”.

Persones com Viladoms donaren la idea de la utilitat de
l’esperanto en aquells temps de guerra i de manipulació
informativa per tal de fer-lo servir com a eina de
comunicació personal per fer arribar a l’estranger una
informació no filtrada políticament. Per Viladoms, la
correspondència internacional esperantista podia facilitar
la informació directe tan de la guerra com del que estava
succeint a la reraguarda.
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I és que, quan Viladoms escriu el seu article
“l’Esperanto a l’Escola” en el Butlleti de la AAEEII
el març de 1938, a la reraguarda ja s’ha desfermat
la campanya de calumnies i falses acusacions de
trotsquistes, d’espionatge i traïció que el PSUC -
seguint ordres de Moscou- fa recaure sobre el partit
de Viladoms: el POUM. Aquesta fou sens dubte
una de les experiències polítiques més amargues
que li tocà viure a ell i a uns entusiastes joves
revolucionaries marxistes leninistes que hagueren
de renunciar als seus ideals i tanmateix veure’s
perseguits i condemnats per als propis antifeixistes
estalinistes. Els tràgics fets de maig de 1937 a la
reraguarda antifeixista, la mort del líder Andreu
Nin  i els processos seguits l’any 1938 contra el
POUM posaren fi a les legítimes aspiracions
revolucionàries sorgides del 19 de juliol de 1936.

Vertaderament aquests enfrontaments entre
l’esquerra antifeixista són un dels aspectes més
controvertits de la nostra memòria històrica.

Editorial de l’òrgan del POUM de Sabadell Impuls insistint
el gener de 1937 en la seva lleialtat a les transformacions
revolucionàries i rebuig a les acusacions estalinistes
de partit al servei del feixisme i d’adscripció trotskista.
Impuls, gener de 1937, any, núm.2. AHS.

Llibres que reprodueix el text publicat per les Edicions del POUM l’any 1938 amb
el títol, La represi n y el proceso al POUM. Llibre reeditat per la editorial antifranquista
a Paris, Ruedo Ibérico l’any 1974, amb un estudi introductori a càrrec d’Andrés
Suárez. Col.lecci : Eduard Masjuan.

Full volant editat pel POUM de Sabadell i la Joventut Comunista Ibèrica
en motiu de la persecució i calúmnies que sobre els seus membres
recauen per part del PSUC estalinista. Any: 1937. AHS.
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LA POSTGUERRA

Després de patir persecució en els darrers mesos de la Guerra Civil, com altres
companys seus,  Viladoms s’exilia a França on fou detingut i traslladat al camp
de concentració de La Magdalena, Santander, un centre d’internament que es
trobava a les quadres de cavalls del Palau del mateix nom - seu actual de la
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo . Aquests edificis constaven de dues
plantes on s’amuntegaven presoners republicans fins a sobrepassar en el 266%
de la seva capacitat.

Les condicions de vida eren molt dures: humitat, falta d’aliment i condicions higièniques
deplorables. Per aconseguir la llibertat d’en Jaume, la família Viladoms va haver de fer
múltiples peticions a les autoritats així com a l’empresari Baciana, qui, finalment, va accedir
a redactar un informe de bona conducta del seu ex empleat. Viladoms fou alliberat un any
després d’acabada la Guerra Civil.

El 1940 Viladoms, amb  vint -i -set anys, començà a treballar als tallers Hijo de Palau Ribes,
que havien adquirit la patent dels grans estiratges per a la filatura i el taller de la carretera
de Barcelona a Ferran Casablancas, inventor dels estiratges.

Vista del Palau de La Magdalena, Santander (seu actual de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo) a les seves quadres de cavalls el bàndol
franquista instal.là l’any 1938 fins el 1940? Un camp de concentració a peu de platja en condicions inhumanes i en el que Jaume Viladoms fou internat.
Any.2005? Autor: desconegut. Arxiu: Eduard Masjuan.

Dinar de germanor dels treballadors a l’interior dels Tallers Baciana. Dècada de 1940.
Autor: desconegut. AHS.

Catàleg comercial de la firma Hijo de J. Palau Ribes,
“El sistema Casablancas de gran estiraje para la
hilatura” Impremta Sallent. AHS.



24

J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )

En aquests tallers Viladoms va aportar algunes
innovacions tècniques que li valgueren ser contractat
per l’empresa Mota, Castellà i Cia. a la carretera
de Prats. Viladoms fou l’assessor tècnic de
l’empresa i el responsable de la posta en marxa
dels tallers, en ésser assolit aquest objectiu l’empresa
l’acomiadà. Segurament el seu activisme i passat
polític tingueren molt a veure-hi i la repercussió
negativa en l’economia familiar es va fer sentir en
aquells anys d’escassetat en que no s’acompleix ni
el racionament.

Després de passar un breu temps en dues empreses
metal.lúrgiques: Tarrés i Farrés i Nonell, retornà
a Hijos de Palau i Ribes l’any 1948,  en els tallers
que aquesta empresa tenia a Cerdanyola del Vallès.
Viladoms no aconseguí una certa estabilitat laboral
fins que en el 1949 entrà a treballar com a professor
d’aprenents a l’empresa Aismalibar, S.A. de
Montcada i Reixac.

Esquema tècnic de l’invent de Jaume Viladoms. Any. 2008.
Autors: Josep Andreví, Josep Lassalle, Ramon Viladoms.

La raó social Mota, Castellà y Cia situada a la Carretera de Prats i on Jaume Viladoms
va contribuir a la modernització tècnica dels tallers. Arxiu. Esteve Deu.

Edifici de la fàbrica Aismalibar, S.A. de Montcada i Reixac
on Jaume Viladoms treballà com a oficial i professor
en diverses etapes. Any: sense determinar.
Autor: desconegut. Col.lecci  Aismalibar, S.A.

Viladoms, als 36 anys, esdevenia pedagog professional el que significava la culminació a la
seva dedicació en solitari iniciada l’any 1942, quan impartia classes nocturnes al menjador
de casa seva i aquesta esdevingué una vertadera escola de formació professional. Aquesta
venia a ser la resposta individual de Viladoms a la desarticulació de la seva estimada AAEEI
i amb ella tots els plans pedagògics, rebutjats pel nou ordre, per a modernitzar la formació
professional metal·lúrgica. L’any 1948 Viladoms va decidir donar el nom de Delta a la seva
escola particular.

Les precàries condicions de vida de la postguerra, junt amb la tremenda repressió envers als
perdedors, crearen un ambient de por en el conjunt de la ciutadania: la por, una de les
característiques més punyents del feixisme. Així doncs la fam i la por impediren a Sabadell
articular una oposició important a la dictadura militar i als seus col.laboradors.
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Alumnes de l’escola d’aprenents d’Aismalibar, S.A. en una visita guiada pel mestre Jaume Viladoms primer per la dreta, a la Mentora Alsina,
al Tibidabo de Barcelona. Any. 1954. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

Interior de l’escola d’aprenents de l’empresa Aismalibar, S.A. de Montcada i Reixac on Jaume Viladoms exerceix com a mestre pràctic i teòric.
Any. 1951-52. Autor: desconegut. Col.lecci  Particular.



Ajut per al sosteniment del Front de la Llibertat impulsat pel POUM.
El Correo Catalan. Col.lecionable Històries de la Clandestinitat,
Any: sense determinar.
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La lluita antifranquista de Viladoms comença l’any 1942, quan s’incorporà a l’anomenat
Front de la Llibertat, el qual tenia per objecte ajudar a evacuar persones civils i pilots militars
que podien ésser detinguts a l’Espanya franquista i  a la França ocupada pels nazis.
La resistència a l’interior del país des de la fi de la II Guerra Mundial quedà molt afeblida.
Aquest fet comportà que, per aconseguir una lluita organitzada, una minoria d’ex militants
del POUM  projectaren una nova organització oberta a altres sectors antifeixistes.
Persones com el mateix Viladoms, Miquel Utgès, Miquel Casablancas, Salvador Clop, Emili
Losada, i Sebastià Padrós foren partidaris d’integrar en el Moviment Socialista de Catalunya
(MSC) creat l’any 1945, a persones com Alexandre Cirici, Ramon Porqueras, Edmon Vallés
i Frederic Pau Verrié. A l’estranger, ex-membres del POUM com Josep Pallach, director de
l’òrgan del MSC, Endavant, com també Josep Rovira i el prestigiós polític Manuel Serra i
Moret en són les personalitats més destacades.

Una de les tasques més rellevades dutes a terme
per Viladoms, a banda de la formació
professional, fou la de divulgar el marxisme, per
això es convertí en un referent per a tota una
generació que seran l’oposició política a Sabadell
seria el cas  d’Isidre Creus, Toni Farrés, Manuel
Garriga, entre d’altres. Molts d’ells encara
recorden l’avui rudimentari manual de Politzer,
titulat Los principios fundamentales de la filosofia
que Viladoms comentava els dissabtes i
diumenges a casa seva, fora de l’horari docent.

Viladoms, a més de divulgador del marxisme teòric, esdevé, en plena clandestinitat, un decidit
activista en pro del socialisme democràtic. En el cobert de casa seva hi té lloc, la tardor de
1948, el segon Congrés del MSC, en el que hi assistiren al voltant de quaranta persones
vingudes d’arreu de Catalunya, entre aquests s’hi trobaren un dirigent del PSOE de Madrid
i les màximes figures del partit  català d’aquell moment, com; Edmón Vallès, F.P. Verrié,
Salvador Clop, Miquel Casablancas, Joan Sala o Ramon Porqueras . El Congrés el presidí el
mateix Viladoms. Per las raons que imposà la clandestinitat d’aquest congrés no existeixen
actes, tant sols sabem per Joan Marcet4 que:

“D’aquest segon Congrés del MSC en surt consolidat Ramon Porqueras, ja dirigent destacat
de la UGT catalana, i se n’orienta l’organització cap a contactar amb la resta del socialisme
espanyol”

4. Joan Marcet “ Jaume Viladoms: mestre d’obrers”,
Full Suplement del Butlletí de l’Arxiu Històric de la
Fundació Rafael de Campalans, de desembre de 2008.
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LA TASCA DOCENT DE JAUME VILADOMS

Viladoms inicià les classes particulars de formació professional l’any 1942 a
casa seva en el domicili provisional del carrer de Sallarès i Marra.

L’any 1948 Viladoms posa el nom d’Acadèmia
Delta a la seva escola particular i intensifica la seva
tasca docent també a Aismalibar, S.A.. Només deturà
la seva docència a Sabadell quan fou detingut, junt
amb els altres militants del MSC, el febrer de 1953,
acusat d’ésser afiliat a la UGT clandestina des de
l’any 1948. Després de passar deu dies incomunicat
a les dependències policials, Viladoms ingressà a
la presó Model, a la secció correccional, una tàctica
governativa per tal de treure a les detencions tota
connotació política. Estigué privat de llibertat durant
onze mesos i alguns dels seus companys de presidi
encara recorden com Viladoms impartia classes en
el pati de la Model.

Durant tot el temps de presidi, l’empresa Aismalibar
paga el sou a la família, una dada prou significativa
de l’estima i respecte envers Viladoms. En sortir en
llibertat, després de la gran campanya internacional
desplegada per el MSC en solidaritat amb els presos
i de condemna al règim franquista, Viladoms deixa
escrit el poema Dantesca, on reflecteix les penalitats
i el tracte inhumà que rebé a la Model.

És a l’any 1955 quan Viladoms abandonà
definitivament la condició d’assalariat. Aleshores,
Viladoms obtingué el reconeixent de l’Escola del
Treball de Barcelona per a impartir els cursos de
mestre industrial –dels que en sortiran onze
promocions de 1961 a 1972- en horari diürn i nocturn
a casa seva, seu de l’Acadèmia Delta5.

Targeta de l’Acadèmia Delta. Arxiu personal de Sebastià Ribas.

Butlletí de qualificacions de l’Escola del Treball de l’alumne
Sebastià Ribas. Any. 1959. Autor: Escuela de Trabajo.
Col.lecci  particular.

5. Al mateix temps de la tasca docent Viladoms alternà
la tasca cultural de compromís social. Segons ens
refereix Manuel Jiménez aleshores estudiant de Mestria
Industrial de la primera promoció de l’Acadèmia Delta,
a finals dels 1950 per mitjà de Jaume Viladoms i el
Dr. Miquel Crusafont s’iniciaren les reunions per a la
constitució a Sabadell d’una secció de la UNESCO a
la ciutat per abordar la problemàtica de la fam al món.
Els preparatius tingueren lloc en la biblioteca del
Museu d’Història. Formaven part d’aquesta comissió
preparatòria: Maria Viñas i Dolors Viñas de Taulé,
com a vocals: Manuel Garcia (nebot de Jaume
Viladoms) i l’esmentat Manuel Jiménez. Una vegada
estigueren els estatuts i ultimats els preparatius per a
la presentació, la policia feu acte de presència i impedí
l’acte. Les sospités recaigueren sobre algú mateix del
grup constituent. (Conversa amb Manuel Jiménez,
Sabadell, abril de 2009).
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El Director General d’Ensenyament
Laboral comunica a les direccions
de les Escoles Oficials de Formació
Professional Industrial que s’abstinguin
de fer propostes d’adquisició de
maquinària, material per a tallers....
fins a nou avís per manca de dotació
econòmica, 1962. AHS.

Proposta de diverses empreses
metal.lúrgiques per a la creació
d’un Patronat Social,
17 de gener de 1958. AHS.
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De tota manera, la tasca docent de Viladoms es
convertia en un minúscul pal·liatiu davant la manca
de formació oficial i d’orientació envers al model
a seguir, en un moment en que la demanda de
personal capacitat començava a experimentar un
fort increment a Sabadell. A tall d’exemple direm
que l’any 1958 es reconeix oficialment que hi ha
més de cinc-mil nens sense escolaritzar i  la Cambra
de Comerç de Sabadell reclama que les institucions
patronals, i els seus afiliats, aportin fons per a poder
fer front a “las exigencias de la técnica en la vida
industrial” . Sembla ser que l’any 1962 la situació
encara s’agreuja més quan el Ministeri, argumentant

Jaume Viladoms fent classe als futurs mestres industrials
en els laboratoris de la Mentora Alsina. Anys, 1955-1972.
Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

circumstàncies econòmiques, ordena que no es cursin més peticions per a l’adquisició de
material pedagògic de taller o maquinària per a pràctiques, destinades a les escoles oficials.
Aquesta situació de penúria formativa crònica persistirà en el Sabadell dels anys seixanta,
coincidint amb l’etapa de màxim desenvolupament productiu i a la vigília del Primer Plan
de Desarrollo Económico y Social de 1964-1967, que explicita el mite del “pleno empleo,
dar la formación profesional adecuada y crear cuadros dirigentes en todos los niveles laborales”.
Una situació que inevitablement remet a les previsions fetes per Viladoms vint- i- cinc anys
abans, quan es proposa des de la AAEEI modernitzar i bastir escoles tècniques a Sabadell per
així accedir a la formació de personal qualificat com ho requereix el futur del sector de la
metal·lúrgica . El mateix Viladoms, per suplir aquests dèficits, fa servir de recurs pedagògic
les visites a la Mentora Alsina a Barcelona, on pot completar les classes experimentals.

Grup d’alumnes amb Jaume Viladoms durant una visita a la Mentora Alsina. Anys, 1955-1972. Autor desconegut. Col.lecci  particular.
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L’Acadèmia Delta havia obtingut prestigi i reconeixement entre l’element obrer i empresarial,
però la ideologia socialista de Viladoms probablement  l’impedí fer-se càrrec de la direcció
de l’Escola Industrial.

Cal assenyalar que en les seves classes no hi tenia lloc cap mena de proselitisme. Les sessions
de conferències i debats d’idees socials, econòmiques i polítiques es duien a terme fora de
l’horari lectiu i  hi participaven persones d’ideologia distinta com el periodista Juan Macià
Mercadé, l’escriptor Feliu Formosa, Salvador Fité, Ramon Ribalta, el cantant Raimon, el Dr.
Miquel Crusafont, Mossén Dalmau, Màrius Lletget, Paco Candel, Joan Reventós, entre altres.
A través de Joan Rion6 i altres sabem que foren minoritaris els alumnes i ex alumnes de
Viladoms que ingressaren al MSC en comparació dels que ho feren en altres partits d’esquerra.

A poc a poc el reconeixement de la tasca formativa de Viladoms s’anà fent públic a mesura
que anava finalitzant cada promoció de mestres industrials. Tanmateix la majoria d’aquests
alumnes s’anaren implicant en els àmbits professionals, polítics i fins i tot lúdics com fou el
cas de l’organització al Cine Rambla del I Certamen de Conjuntos de Música Moderna a
l’estiu de 1963, per part de la primera promoció de mestres industrials i amb la participació
del cantant de rock sabadellenc Tony Vilaplana.

La vida de l’Acadèmia Delta va tenir un gir inesperat quan en l’inici del curs 1972-1973
Jaume Viladoms va patir un atac d’apoplexia que li va impedir continuar amb la seva àmplia
càrrega docent. Just uns mesos abans de començar el nou curs, l’Escola del Treball havia
decidit suspendre els cursos per correspondència, una molt mala notícia que probablement
va influir en la salut del mestre.

Col.legi Nostra Llar del carrer Dr. Puig en el que l’Acadèmia Delta
es traslladà provisionalment l’any 1973 una vegada Jaume
Viladoms patí una greu malaltia. Any. 2006. Autor: desconegut.

Tanmateix, que la nova llei d’educació impedia homologar
una escola en un edifici dedicat a habitatge.

Per trobar una solució a la substitució de Jaume Viladoms
i el nou local, un grup d’exalumnes –Sebastià Ribas,
Jaume Barberà i Joan Cucurull- van decidir convertir
l’Acadèmia Delta en la secció professional de l’Escola
Nostra Llar que aleshores dirigeix l’ex-alumne de Jaume
Viladoms, Isidre Creus i la seva muller Maria Conesa
–neboda de Josep Vall-. Més endavant l’Acadèmia Delta
es convertirà al 1979 amb la Cooperativa d’Ensenyament
Jaume Viladoms al carrer de Cèsar Torres al barri de
Can Feu.

6. Entrevista enregistrada per exalumnes de l’Acadèmia
Delta a Joan Rion, l’any 1981.
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LA CIUTAT DE SABADELL AMB JAUME VILADOMS

Quan es conegué la mort del mestre Jaume Viladoms i Valls, aquell 18 d’octubre
de 1976, entre la societat democràtica de Sabadell es produí una profunda
commoció. Els sectors culturals, polítics i docents expressaren públicament el
seu respecte i admiració envers el mestre i lluitador social desaparegut.

El seu enterrament es convertí, tal com ell volia, en una manifestació pública de laïcisme fins
aleshores desconeguda en una ciutat que sortia d’una llarga dictadura. El fèretre, portat per
amics i exalumnes, fou cobert amb una bandera catalana i una d’esperantista. Un miler de
persones l’acompanyaren des del seu domicili fins a la plaça de Pep Ventura, on es llegí un
text emocionant d’acomiadament en record del mestre desaparegut, a càrrec de Josep Guillem
amb aquestes paraules:

Acte públic de comiat a Jaume Viladoms a la Plaça Pep Ventura, octubre de 1976. Autor: Jaume Valls.

“Esposa, fills, família tota, alumnes, ex-alumnes i amics, que en aquest acompanyament volem
testimoniar la nostra estima al dilecta i entranyable company que hem perdut per sempre i
que avui acomiadem.

Llegeixo, perquè no em sentia capaç d’improvisar una lloança a l’amic desaparegut, perquè
sabia que l’emoció em trairia, perquè, com a tots el cor ens condiciona el pensament i el
sentiment d’amistat esdevindria inevitablement, trencant la coherència de la meva oració.
Tant com em conforta la participació en aquest acte d’acomiadament del cos del nostre amic,
se’m fa difícil projectar amb un breu i pòstum panegíric, la figura del nostre mestre i company.
Jaume Viladoms, fou per damunt de tot, un humanista integral, un esforçat del treball, a
l’ensems, estudiant i ensenyant tota la seva vida. Ho saben els seus alumnes i més encara els
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exalumnes, entre els que m’honro en contar-me; i ho dic, no d’una manera simbòlica sinó
autèntica. Ja restem pocs, els que tinguérem al costat en la seva primera joventut i dic primera
joventut, perquè Jaume Viladoms sempre aconseguí romandre jove de cor, amb la mirada a
l’esdevenidor. L’entusiasme per l’ofici, adscrit com a obrer manual a la metal.lúrgia, conscient
de la grandesa del treball, no fou impediment per donar lliçons de català i esperanto d’una
manera desinteressada, acomplint la seva autèntica vocació, entenent-la com un tot: Treball,
estudi, didàctica i militància. Amb el goig d’aquesta alternança s’anà formant en el curs de
la seva vida, preocupat, motivat diria, pel triomf del treball sobre l’explotació i de la llibertat
sobre la opressió, sense defallir, pel triomf del treball sobre l’explotació i de la llibertat sobre
la opressió, sense defallir en les circumstàncies més adverses.

Sempre fou escèptic i reticent a les componendes d’una societat podrida. Assimilà el marxisme
sense acceptar dogmatismes, i mai, aquesta dedicació, altrament, la més vinculant en la seva
trajectòria, el temptà a fer proselitisme de partit. Els seus alumnes i exalumnes en son palès
testimoni. Sols volgué, i així m’ho havia assegurat sempre, formar promocions de professionals
amb consciència de classe que a més del treball restessin aptes per pensar. El seu consell fou
valuós sempre.

Moltes vivències podríem quelcom més recordar de l’amic Jaume que ens conduirien a
divagacions demagògiques inevitables. Però sí, que conforta i en vull deixar constància,
d’haver estat testimoni d’excepció en les circumstàncies més recants que poden inscriure’s
a l’ontologia del malaguanyat company que avui ens deixa: El merescut homenatge “DELS
QUE SON I FOREN ELS SEUS ALUMNES” com resa la placa amb el perfil del bust del
mestre dedicada, sortosament oportuna, donat l’imprevisible desenllaç que ens motiva avui.
L’altre l’assistència a l’acte de presentació de l’Assemblea de Sabadell a la Faràndula. Per
primera vegada, després d’una frustració de quasi quaranta anys, tingué la impressió de respirar
llibertat en una manifestació democràtica massiva; així m’ho confessà. Hem de lamentar, que
fou la darrera ocasió que tingué de sentir-se prop de la llibertat. I hem de lamentar també que
no pogué gosar-ne de la seva plenitud.

M’atreveixo a suggerir, entenent que pot ser assumit per tots, que en dia no llunyà, que puguem
desarrelar la simbologia imposada pel feixisme, dediquem, una plaça o un carrer que recordi
la semblança d’un home que ens ha ensenyat molt sense egolatria, que fou un sabadellenc
incansable i honest.

AMIC VILADOMS: Aquí tens la representació més genuïna del teu poble. Et prometem
seguir lluitant com ho has fet tu. PEL SOCIALISME, VISCA CATALUNYA LLIURE”.
(Parlament de Josep Guillem a la Plaça de Pep Ventura, el dia 18 d’octubre de 1976)

Tot seguit, les seves despulles foren portades per familiars i amics al cementiri municipal on
rebé sepultura civilment.
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Dies després de la seva mort, concretament el 23
d’octubre, tenia lloc el primer míting autoritzat a
Sabadell del Partit Socialista de Catalunya amb el
lema “Guanyem la Llibertat”. Al Pavelló d’Esports
de Sabadell, presidit per una fotografia de Jaume
Viladoms, segons la premsa local, s’hi congregaren
4.000 persones, era ple de gom a gom. Entre els qui
havien de parlar hi faltava Viladoms, qui ja no va
poder presenciar aquella gran manifestació de
civisme i socialisme democràtic que tants anys havia
estat esperant. Després de guardar-se un minut de
silenci, puny en alt, a la memòria del veterà
antifranquista, tots els qui parlaren —Juan Alamillo,
Maria Ramoneda, Ramon Puiggròs, David Pérez,
Manuel Garriga i Joan Reventós—tingueren unes
entranyables paraules d’homenatge envers qui havia
estat el principal referent històric del socialisme
sabadellenc i un dels fundadors del pioner Moviment
Socialista de Catalunya. En la seva intervenció,
Joan Reventós —el qual compartí amb Viladoms
molts dels moments difícils de la lluita clandestina
contra el franquisme els anys cinquanta— esmentà
la figura de Viladoms junt amb la de Francesc Layret
com a exemple de lluitadors en defensa de la classe
obrera.

Avui, trenta-tres anys després de la seva mort, podem
constatar que Jaume Viladoms continua essent una
figura estimada i reivindicada per molts sabadellencs.
La seva obra, a través del testimoni dels qui el van
conèixer, ja forma part de la memòria històrica
col·lectiva i del patrimoni cultural i polític de Sabadell
i Catalunya.

Enterrament de Jaume Viladoms, octubre de 1976, en primer
terme Joan Reventós, l’historiador Andreu Castells i diversos
familiars. Autor: Jaume Valls.

Míting del PSC (Partit Socialista de Catalunya) al palau d’Esports
de Sabadell. 23 d’octubre de 1976. Autor: desconegut. Publicat
a Diari de Sabadell, 26 d’octubre de 1976. AHS.

Eduard Masjuan
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JAUME VILADOMS, MESTRE DE TREBALLADORS

Una tarda, com altres vegades, en Jaume Viladoms i la Pepeta, la seva dona,
sortien de casa per anar-se’n al cinema. Com altres vegades també, anirien al
Cervantes, que era prop de casa seva, per passar una estona d’esbarjo després
d’una intensa setmana de feina. Encara que el programa del cinema no fos
excel·lent, a tots dos ja els estava bé.

Un cop tancat el cancell i quan passava la clau de la porta del carrer, un xicot d’uns 25 o 30
anys que estava a l’altra vorera, va travessar el carrer i, tot dirigint-se a ell, li va preguntar
si era el Sr. Viladoms. Amb la resposta afirmativa, aquell jove li va explicar que era oficial
de tercera, que treballava a la llimadora, que havia estat un temps treballant a la fresadora
durant el període de baixa laboral del fresador i que ara tenia l’oportunitat de canviar de feina,
d’anar-se’n a una altra empresa com a oficial de segona fresador, però que abans havia de fer
una prova. Continuà dient que la prova no li feia por perquè la màquina, la fresadora, la
coneixia bastant bé i li agradava molt, però que tenia moltes mancances a l’hora de fer anar
el plat divisor i finalment li va demanar si li podria ensenyar el funcionament d’aquest plat.

El Sr. Viladoms va quedar agradablement sorprès pel fet que un jove amb afany de superació
i ganes d’aprendre es presentés a casa seva un diumenge a la tarda per demanar-li si li podia
ensenyar el funcionament del plat divisor. La seva resposta va ser que sí, que li ho podria
ensenyar i li va indicar que al mateix carrer Ribot i Serra, a l’altra banda i una mica més
amunt, en el número 135, hi tenia l’escola, l’Escola Professional Delta, que quan li anés bé
passés per allà i ja faria un forat per atendre’l. El jove va escoltar amb atenció però no deia
res, no es movia, s’estava allà davant, palplantat, sense moure’s, ni dir res. Mirava a terra,
aixecava la vista tímidament, mirava amunt, no deia res. Quan el Sr. Viladoms, amb la mirada,
li va insistir, el jove deixà anar que, de fet, la prova era l’endemà dilluns.

Òspita! El Sr. Viladoms no deia mai renecs ni paraules malsonants. Aquesta expressió, òspita,
tant la utilitzava amb to greu, com amb to alegre, però en aquest cas era el primer i per
recriminar-li al jove per què no hi havia anat abans, per què havia esperat tant. El jove es
defensà tot argüint falta de seguretat, que no sabia què fer, timidesa, vergonya, etc. i que un
company de feina, exalumne de l’Escola, l’havia encoratjat a anar-lo a trobar. En aquest punt
de la conversa, va prendre la paraula la Sra. Pepeta i els va dir que se n’anessin cap a l’Escola,
que ella es quedaria a casa, aprofitaria el temps per planxar i que al cinema ja hi anirien a la
sessió de la nit.

36

J A U M E  V I L A D O M S  I  V A L L S  ( 1 9 1 3 - 1 9 7 6 )



37

Aquell xicot va canviar de feina i el curs següent es va matricular a les classes de nit de
l’Escola Professional Delta per aprendre dibuix, tecnologia i matemàtiques, assignatures amb
continguts bàsics per a un bon fresador. Així era el Sr. Viladoms, un bon mestre, i tal com
el va definir el líder polític Joan Reventós en la lloança que li va fer al cementiri de Sabadell
a la cerimònia del seu enterrament el mes d’octubre de 1976, un mestre de treballadors.

La jornada laboral d’en Jaume Viladoms sempre havia estat molt llarga, ja que començava
les classes a les 9 del matí i les acabava a les 11 de la nit. De dia les classes les donava a
alumnes en edat escolar. Els matins, de 9 a 12, eren per a les assignatures que necessitaven
més concentració, com matemàtiques, física i química o gramàtica i a la tarda, de 3 a 6, per
a tecnologia, dibuix o geografia. No hi havia les assignatures de FEN, religió i gimnàstica,
les tres maries, però en canvi sí que hi havia excursions, visites i sortides de caire social. Les
excursions, una cada mes, eren a Guanta, al Puig de la Creu, a Gallifa, Les Planes, al Parc
de Collserola, entre molts d’altres llocs. La visita a la Mentora Alsina del Tibidabo era obligada
cada any. També s’anava a la Fira de Mostres de Barcelona i a multitud de tallers, fundicions
i altres fàbriques, així com també es visitaven museus. Els divendres a la tarda, la classe es
convertia en un col·loqui. Uns dies abans es plantejava un tema i s’anomenaven dos ponents
que havien de portar la defensa i l’atac. Alguns dels temes plantejats foren, per exemple, si
el futbol era un esport o un espectacle, si fumar era un mal vici o si hi podia haver amistat
entre nois i noies. Cada divendres a la tarda la classe es convertia en un batibull d’opinions,
rèpliques, contrarèpliques i fins i tot discussions que s’acabaven quan el Sr. Viladoms, que
feia de moderador, hi posava ordre. El darrer divendres del curs, es feia un col·loqui especial.

Junta escolar de l’Acadèmia Delta amb el banderí distintiu de l’escola a la Font del bosc Guanta. D’esquerra a dreta Màrius Graupera,
Pere Pal, Jaume Viladoms, Isidre Creus i l’alumne Casablancas. Any. 1949. Autor: desconegut. Col.lecci  particular.
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Tothom podia expressar la seva opinió sobre les classes. És més, estava obligat a donar-la
encara que no li agradés. Ho demanava el Sr. Viladoms, perquè el darrer col·loqui del curs
ell mateix posava en judici la seva labor com a mestre, com a pedagog. Necessitava conèixer
totes les opinions, favorables o no, per corregir allò que no feia bé i insistir en allò que feia
bé. Es posava allà al davant assegut en una cadira i deia “vinga nanos, dispareu sense por”.

Tots els alumnes de dia tenien feina assegurada, ja que els tallers del metall de Sabadell es
nodrien dels aprenents formats a cal Viladoms. Haver estudiat a cal Viladoms era un segell
de garantia de bona formació. La gran il·lusió d’en Jaume Viladoms era crear un bona escola
d’aprenents. Durant un temps, semblava que la seva il·lusió es podria dur a terme, i és que
hi havia la possibilitat de posar el taller de pràctiques a una nau que donava a la Plaça del
Vallès, tot mantenint l’escola al carrer Ribot i Serra, ja que fins i tot tallers col·laboradors
donarien maquinària. El projecte anava agafant forma de mica en mica però malauradament,
al cap d’uns mesos, les coses es van torçar i no es va poder tirar endavant.

Aquell temps era vox populi que l’Escola Industrial de Sabadell no funcionava bé, ja fos degut
al fet que el Patronat que la regia no se’n cuidava massa o bé degut als mateixos directius.
La qüestió estava en veu de tots, l’Escola Industrial no anava bé. Hi va haver un tímid intent;
més que un intent va ésser un suggeriment per part d’algun industrial adscrit del metall del
Centre Metal·lúrgic de nomenar al Sr. Viladoms director de l’Escola Industrial. La reacció
va ésser rotunda, les forces vives de Sabadell s’hi van oposar de forma frontal i determinant.
Un home d’esquerres no podria ser mai el director de l’Escola Industrial.

Al vespre, de 7 a 10, els alumnes eren tots treballadors de diferents oficis del metall com
torners, fresadors, ajustadors, delineants o també d’altres rams com modelistes o electricistes
i altres. Els alumnes de nit, abans d’entrar a classe, ja s’havien passat 8 o 9 hores treballant
a les respectives empreses. Al vespre, també, les primeres hores eren per a les assignatures
que necessitaven més concentració. Abans de començar les classes del vespre, al voltant de
dos quarts de set, la Sra. Pepeta li portava un suc de fruita natural i ell, mentre se’l prenia,
aprofitava per encendre un cigarret. El Sr. Viladoms fumava bastant, però mai durant les hores
de classe. Gaudia fumant precisament aquell cigarret abans de començar una altra marató de
tres hores més de classe, quan ja en portava tres del matí i tres de la tarda. Aquella estona del
suc de fruita i del cigarret era per ell la millor estona del dia, i així ho havia dit alguna vegada.
Quan encenia el cigarret, d’una sola pipada en cremava més de la meitat, es deixava anar
enrera recolzant-se a la cadira i deixava anar un òoospita de satisfacció.

Tots els alumnes de l’Escola Professional Delta, tant els de dia com els de nit, estaven
matriculats a l’Escola del Treball de la Diputació Provincial de Barcelona ubicada dins l’edifici
de l’Escola Industrial, al carrer Urgell de Barcelona. Durant tot el curs cada alumne havia de
presentar uns treballs, que s’anomenaven capítols, per tenir dret a examinar-se. Qui no els
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havia presentat, no es podia examinar. De capítols n’hi havia quinze, aproximadament un
cada quinze dies. Es tractava de resums, problemes i làmines de dibuix tot plantejat per el
professorat de l’Escola del Treball. El Sr. Viladoms recollia tots els capítols i els feia portar
al recader perquè fossin lliurats en el temps estipulat.

Una classe feta per el Sr. Viladoms era un compendi de senzillesa i exactitud. A tot el que
deia, no hi faltava ni sobrava de res i ho deia en el moment oportú per fer-ho tot més clar i
entenedor. Mai havia fet empollar ni memoritzar de forma sistemàtica, tot sortia després d’un
bon plantejament i una bona deducció. Era, sobre tot, molt insistent a l’hora de resumir. Era
molt normal al cap d’una estona d’haver acabat un classe de formulació química de sentir-li
dir: “recordeu-ho, àcid més base és igual a sal més aigua”. A part dels capítols, també posava
deures que tothom havia de portar fets. En aquest tema, era exigent i just. Les classes les
donava sempre en català, però els apunts es prenien en castellà perquè els capítols i els exàmens
de final de curs a l’Escola del Treball eren obligatòriament en aquest idioma.

La Formació Professional estava estructurada,
fins a principis dels anys setanta en què va entrar
en vigor la nova llei de Formació Professional,
en dos graus: Oficialia i Mestria Industrial, i estava
molt enfocada a coneixements directament dirigits
a ensenyar la tècnica dels oficis que s’hi
estudiaven. En Jaume Viladoms va afegir en el
pla d’estudis de l’Escola Delta la modalitat
d’incloure tota una colla de xerrades, actuacions,
conferències i col·loquis sobre temes diversos
amb dues finalitats: augmentar els coneixements
en temes que no era fàcil fer-ho i donar contingut
al programa oficial d’estudis de l’Escola del
Treball, mancat totalment de formació cultural i
social. Aquests esdeveniments tenien sempre lloc
els divendres en horari de classe nocturna, és a
dir, de 7 a 10 de la nit. Hi havia ponents que
venien cada curs, com per exemple Feliu Formosa
que va presentar en diferents ocasions arranjaments
sobre obres de Bertolt Brecht. Un altre ponent fix
cada any era en Marius Lleget, periodista expert
en temes de l’espai que ens posava al dia de les
diferències entre els programes espacials de Rússia
i els Estats Units, i ens informava de com s’estava

Representació de l’obra de B. Brecht, “L’excepció i la regla”
a càrrec de l’Agrupació teatral de Feliu Formosa al patí de
l’Acadèmia Delta, Ribot i Serra, 135 en motiu de l’entrega
de títols de la primera `promoció  l’any 1961.
Autor: desconegut. Col.lecci  particular.
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preparant un viatge a la Lluna. També venia Paco Candel, ni Francesc ni Francisco, sempre
era presentat com a Paco Candel, i sempre que venia ho feia acompanyat de la seva dona i
sempre parlant en castellà. En Jordi Solé Tura ens va parlar de com estava el món de la
Universitat; en Joan Maciá Mercadé, de la Falange, i el rector de l’Església Evangèlica de
la riereta ens justificà que, malgrat el nom, ells no protestaven de res. També hi va haver
sessions de cine, i un exemple  de les pel·lícules que ens va projectar fou “El Acorazado
Potemkin”. I així una gran varietat de temes molt interessants explicats per bons ponents.

En Raimon mereix un apartat a part. Cada any al començar el curs, el Sr. Viladoms ens
anunciava la presència d’en Raimon en una d’aquestes vetllades, però en Raimon no venia
mai. Fins i tot un dia de l’any 1967 varem estar esperant, tota l’Escola plena, dues llargues
hores i tampoc va venir. Finalment, un dia de la primavera de l’any 1968, sí que ho va fer.
Va parlar  també del món universitari i com que “casualment” va aparèixer una guitarra,
va cantar alguns dels seus temes.

Una altra cosa eren les xerrades i les classes de filosofia, que es feien tot seguint el llibre
Principios Elementales de la Filosofía de Georges Politzer, i que tenien lloc també els divendres
però després de sopar. A partir de quarts d’onze i a la classe del fons es feien aquestes classes,
que varen ser interrompudes un parell d’ocasions quan hi va haver estat d’excepció. Tots els
que hi assistíem sabíem del caràcter clandestí i preníem precaucions.
El Sr. Viladoms també donava classes de català als alumnes que hi mostraven interès.
Al migdia de dotze a una i un parell de dies a la setmana ensenyava català tot seguint una
gramàtica del temps de la República. No cal dir que eren classes totalment clandestines.

No li feia por, no, però abans de començar mirava que
la porta del cancell estigués ben tancada. A vegades,
els alumnes que no es quedaven a català, deixaven la
porta ajustada i abans de trobar-se amb alguna sorpresa
durant la classe, s’assegurava que hagués quedat ben
tancada.

Parlant de por, el Sr. Viladoms, malgrat les seves idees
d’esquerres, mai va estar temorós però hi va haver uns
dies que va estar bastant trastornat. Va ésser l’única
vegada que els que aleshores érem al seu costat el vam
veure preocupat i amb por. El dimecres dia 14 de
desembre de 1966, hi va haver votacions a l’estat
espanyol. Sí, aquell dia es votava en referèndum
“La Ley Orgánica del Estado”, el famós vota sí d’en
Franco. Aquí a Catalunya es va viure amb desconfiança,Portada del llibre de G. Politzer Principios elementales y

fundamentales de la Filosofia. Akal, 1974. Barcelona.
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El General Franco en el saló de plens municipal durant la seva visita a Sabadell el dos d’octubre de 1962. Autor: Carlos Pérez de Rozas. AHS.

molt d’escepticisme i una mica de por, però a la resta de  l’estat va ésser un èxit. Fins i tot
hi va haver ciutats de les rodalies de Madrid en què en el recompte final hi sortiren més vots
afirmatius que no pas electors en el cens. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo de
los Ejércitos, Jefe Nacional del Movimiento, Caudillo de España y Presidente del Gobierno,
s’ho podia permetre. Ell sol tenia sobre la ciutadania espanyola més atribucions i acumulava
més càrrecs que la mateixa Santíssima Trinitat i es va inventar aquella paròdia per perpetuar-
se en el poder. Uns quants dies abans del 14 i fins i tot aquell mateix dia, en Jaume Viladoms
va viure un veritable tràngol en ésser citat per la policia a anar a declarar davant del comissari.
De fet, quatre anys abans, el 1962, hi va haver un altre fet que podia haver representat un
perill per a la seva llibertat i en canvi no ho va ser. El 25 de setembre, Sabadell i molta part
del Vallès Occidental varen ésser víctimes de les malauradament famoses riuades que van
destruir barris sencers, gran quantitat d’indústries i van ocasionar centenars de víctimes
humanes. El Jefe del Estado va anunciar la seva visita a Sabadell i altres zones afectades, cosa
que va fer uns quants dies després i que va fer coincidir amb el “1º de octubre”.
La gent deia que quan el Franco visitava Sabadell o qualsevol altra ciutat catalana, la policia
s’enduia per unes hores o dies els ciutadans que anteriorment havien estat presos o agafats.
Com si diguéssim, els apartaven de circulació mentre el dictador voltava per aquí, per tant
era molt probable que agafessin al Sr. Viladoms ja que deu anys abans havia estat a la presó.
Però no va ser així; ni el varen molestar. Varem fer classe normal tots els dies següents a les
inundacions. Fins i tot un dia al migdia després de classe del matí, uns quants alumnes, els
que vam voler, vam anar amb el Sr. Viladoms a veure l’estat en què havia quedat el riu Ripoll
i la seva llera. Vam arribar caminant fins el pont de La Salut i ens adonarem de l’abast de la
tragèdia. Les classes, tant les de dia com les de nit, no varen rebre cap mena d’alteració.
Un dia al matí l’escola va rebre la visita de dos senyors que el Sr. Viladoms ens va dir que
eren inspectors de l’Escola del Treball de Barcelona. Per tant aquella visita de Franco a
Sabadell no va afectar per res a la vida del Sr. Viladoms.
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Els alumnes que l’any 1962 hi anàvem de dia, al cap de quatre anys ho fèiem de nit i aquell
14 de desembre de 1966 vam ésser testimonis de l’estat anímic del nostre mestre. A les set
de la tarda, hora que començaven les classes de nit, el Sr. Viladoms visiblement nerviós ens
va dir tot just abans de començar:

• Que no havia anat a votar.

• Que no tenia gens de por per no haver-hi anat.

• Que el dilluns havia estat citat a comissaria.

• Que no havia rebut maltractament físic, però que havia estat un interrogatori
dur i desagradable.

• Que uns anys abans, amb motiu de la visita de Franco a Sabadell,
no l’havien citat a comissaria sinó que dos agents l’havien visitat a l’Escola.

• Que un cop acabat l’interrogatori, el comissari va obrir un calaix, va treure una llibreta
i tot dient-li “se le ha olvidado decirme que...”, li va llegir un seguit de coses com:
visites rebudes a casa i a l’Escola, amics amb els que tractava i fins i tot els dies que
haviaanat a prendre cafè al bar La Parrilla del carrer Montseny i les converses que
allà hi havia tingut.

• Que com a acomiadament li va dir més o menys que “no le voy a detener,
pero no haga tonterías y no me caliente al personal”.

A veure a quin personal havia de “calentar” si els alumnes de dia no estaven en edat de votar
i la majoria dels de nit no arribaven als 21 anys que aleshores era la majoria d’edat i condició
per poder votar. Realment l’actuació del comissari havia estat desmesurada, desgraciada i
totalment fora de lloc. Només pròpia d’un règim policial i feixista.

Els dies van anar passant un rere l’altre. La calma va arribar a la vida del Sr. Viladoms, que
va seguir amb la seva tasca de formar homes, com ell deia, amb un sòlida formació professional,
tècnica i humana. L’any 1972 el seu estat de salut va fer un daltabaix, tant greu, que el metge
li va dir que o s’agafava un temps de repòs per baixar la pressió de la sang o que no responia
de la seva vida. De fet, l’atac li sobrevingué uns mesos més tard, poc abans de Nadal li quedava
mig cos paralitzat. Abans de marxar, però, va deixar l’Escola en mans de tres persones de la
seva confiança: Sebastià Ribes, Joan Cucurull i Jaume Barberà i es va arribar a un acord amb
l’Escola Industrial de Sabadell de manera que, els alumnes de Primer i Segon Curs de Mestre
Industrial passaven directament a l’Escola Industrial i els d’Oficialia s’hi podrien matricular
però rebrien l’ensenyament a Cal Viladoms. Aquest acord només va durar un any, i a final
de curs l’Escola Industrial va dir que no acceptava matrícules d’altres escoles.
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Vivenda i escola de Jaume Viladoms al carrer de
Ribot i Serra, núm. 135. Any. 2006
Autor: desconegut. Col.lecci  particular.

Amb l’empeny de tots es va anar a parlar amb el Sr.
Ribé, director de l’Escola Industrial de Terrassa, que
després de dues reunions va accedir de bon grat a
acollir alumnes d’una Escola de Sabadell posant una
condició: s’haurien de fer dos exàmens, tots dos a
Terrassa, un a mig curs i un a fi de curs. Però això no
representava cap problema, i és que de fet, d’exàmens
a mig curs només se’n va fer un. En veient la bona
preparació dels alumnes, a Terrassa varen considerar
que no era necessari. I així és com va començar el
curs 1973-1974 amb els alumnes matriculats a l’Escola
Industrial de Terrassa.

Amb la idea d’aconseguir formar una escola i dur a
terme la màxima il·lusió d’en Jaume Viladoms es
varen fer moltes gestions, a tots nivells, municipal,
amb el ministeri, etc., però la resposta era sempre la
mateixa, en aplicació de la maleïda llei: una casa
anglesa mai podria ser homologada com una Escola.
Totes aquestes gestions eren portades a terme entre
tots tres, i també es van implicar molt a fons els pares
dels alumnes de manera que el president de la Junta
de Pares hi va jugar un paper molt important.

Costaria molt arribar a crear una nova Escola, però
hi havia una sortida. Una de les respostes del Ministeri
va ser que si hi hagués una Escola de Primària ja
reconeguda que volgués oferir un annex de Formació
Professional no hi posarien cap impediment. I així va
ser. L’any 1976 l’Escola Nostra Llar, també coneguda
com l’Escola del Sr. Vall, deixava la seu del carrer
Dr. Puig per anar al carrer de l’Estrella. Unes converses
i negociacions, sempre de la mà d’en Sebastià Ribes
amb la Maria Conesa de Nostra Llar, van fer possible
que l’Escola Professional Delta es convertís en
Formació Professional Nostra Llar i anés a ocupar la
seu del carrer Dr. Puig número 18. Per tant el curs
1976-1977, l’Escola de Cal Viladoms deixava la seva
dependència de Terrassa i estrenava nom i domicili.
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