
Pròleg	
	
Tenim	 a	 les	 mans	 l’obra	 d’una	 esplèndida	 periodista.	 Un	 relat	 sense	
fissures	 ni	 concessions.	 Un	 relat	 obert	 a	 interpretacions;	 escrit	 per	 una	
periodista	de	 la	història	que	 sembla	no	voler	 jutjar,	ni	 avaluar;	però	que	
vol	 explicar	 les	 coses	de	manera	que	 cada	 lector	pugui	 fer-ho.	 La	 Isabel,	
evidentment,	ho	aconsegueix.	
	
Un	 exemple:	 l’any	 1948	 (quan	 més	 de	 vint-i-cinc	 milions	 d’espanyols	
tenien	 encara	 «cartilla	 de	 racionamiento»),	 l’empresa,	 la	 Crolls,	 havia	
d’escollir	el	seu	nom.	L’autora	ho	explica	amb	senzillesa,	com	de	passada,	
però,	en	realitat,	ens	regala	el	detall	d’un	magnífic	procés	de	participació	
ciutadana.	 Si	 hom	 vol	 llegir	 aquella	 «anècdota»	 en	 clau	 d’interpretació	
translativa,	no	pot	fer	altra	cosa	que	deixar	anar	un	somriure	en	descobrir	
al	 llibre	 que	 allò	 que	 l’anomenada	 «societat	 civil»	 fa	 fàcil	 en	 temps	 de	
dictadura,	 els	 «polítics	 de	 la	 por»	 ho	 fan	 impossible	 en	 temps	 de	
democràcia.	
	
Per	 acabar-ho	 d’adobar,	 tot	 el	 relat	 sobre	 com	 neix	 la	 idea	 de	 la	 Crolls,	
com	 se’n	 posen	 els	 fonaments,	 com	 se’n	 construeix	 la	 bastida,	 a	 quins	
sectors	socials	adrecen	el	seu	producte,	com	fan	el	salt	al	gran	consum	i...	
en	 quines	 condicions,	 ens	 ho	 descriu	 amb	 verb	 de	 lectura	 fàcil,	 casi	 de	
Twitter,	 fent	alhora	un	 tàcit	panegíric	de	 l’emprenedor	català,	a	qui	avui	
dia	 posaríem	 catifes	 vermelles	 fiscals,	 i	 l'exhibiríem	 a	 TV3	 a	 manera	
d’exemple	 per	 a	 estudiants	 d’Administració	 i	 Direcció	 d’Empreses	 de	 les	
nostres	universitats.	
	
Quan	arran	de	la	lectura	del	llibre	que	tenim	a	les	mans,	hom	es	despulla	
de	 les	 connotacions	 polítiques	 pròpies	 de	 l’època,	 un	 fet	 tan	 important	
com	 la	 posada	 en	 funcionament	 d’una	 empresa	 com	 la	 Crolls,	 no	 pot	
deixar	de	pensar	en	allò	que	ens	ha	fet	grans	com	a	país,	que	no	és	altra	
cosa	 que	 la	 fortalesa	 de	 la	 nostra	 gent;	 la	 fortalesa	 dels	 qui	 la	 varen	
pensar,	 constituir	 i	 posar	en	marxa,	 i	 la	d’aquells	que	ho	varen	aprofitar	
per	venir-hi	a	treballar	des	de	molt	 lluny,	parlant	 llengües	distintes,	però	
conformant,	amb	el	pas	del	 temps,	un	sol	poble.	Tot	enmig	d’autarquies	
més	 o	 menys	 imposades,	 falta	 de	 matèries	 primeres	 i	 talls	 constants	
d’electricitat.	
	
Com	a	diputat	del	PSUC	al	Parlament	de	Catalunya,	per	 la	circumscripció	
electoral	 de	 Tarragona,	 durant	 els	 anys	 1980-1988,	 em	 va	 tocar	 viure	 la	



crisi	 del	 sector	 dels	 electrodomèstics	 de	 la	 «línia	 blanca»	 i,	 de	 manera	
especialment	 cruenta,	 la	 de	 la	 Crolls.	 La	 Crolls	 formava	 part	 de	 la	meva	
vida.	Només	tenia	4	anys	més	que	jo.	Era	tot	un	símbol	a	Reus,	i	Reus	un	
símbol	a	la	«província».	El	túnel	de	la	dictadura	era	encara	present	arreu.	
Tortosa	 tenia	 –llavors	 encara	 més	 volgudament	 que	 ara–,	 el	 fatídic	
monument	a	la	batalla	de	l’Ebre,	Tarragona	el	«Gobierno	Civil	y	el	Militar»,	
i	Reus...	el	Centre	de	Lectura.	I	això	explica	moltes	coses.	El	debat	cultural,	
que	és	l’únic	que	pot	subministrar	la	llavor	per	canviar	les	coses,	l’anàvem	
a	comprar	a	Reus,	i	els	treballadors	de	la	Crolls	participaven	abastament	i	
afortunada	d’aquell	mercat.	
	
D’aquells	mesos	de	combat	des	de	 les	 institucions,	per	 intentar	 salvar	 la	
Crolls,	 em	 queda	 el	 record	 d’uns	 treballadors	 i	 unes	 treballadores	 que	
parlaven	del	 cash	 flow	 amb	una	naturalitat	 del	 tot	 estimulant,	 al	mateix	
temps	que	estranya	en	 segons	quines	parròquies,	 i	 les	 llargues	hores	de	
reunions	 amb	 l’alcalde	 Borrell	 i	 els	 consellers	 implicats	 en	 el	 tema	 a	 la	
recerca	 d’una	 solució	 que	 minimitzés	 els	 danys.	 Era	 un	 moment	
d’emergència	 social	 a	 Reus	 i	 comarca	 (la	 ciutat	 de	 Reus	 quasi	 mai	 ha	
caminat	sola),	i	quan	hi	ha	una	situació	d’emergència	l’oposició	política	no	
ha	 d’aprofitar-la	 per	 arraconar	 el	 Govern;	 s’ha	 d’arremangar	 i	 treballar	
colze	 a	 colze	 amb	 el	 Govern	 per	 intentar	 sufocar-la.	 Ja	 ens	 discutirem	
sobre	els	orígens	i	 la	sortida	de	l’emergència	més	tard.	Així	entenia,	i	així	
entenc	 encara,	 el	 servei	 a	 les	 persones	 des	 de	 la	 política,	 i	 així	 vaig	
posicionar-me	–junt	amb	tota	la	gent	del	PSUC–	durant	la	crisi	de	la	Crolls,	
malauradament	amb	poc	èxit.	
	
La	Crolls	no	va	tancar	per	tenir	un	mal	producte.	Tot	al	contrari.	Si	existia	
un	producte	de	qualitat	en	el	sector	de	la	 línia	blanca	calia	buscar-lo	a	 la	
Crolls.	És	cert	que	els	costos	de	producció	eren	elevats	i	que	instal·lacions	
com	 les	 de	 Corberó,	 al	 Baix	 Llobregat,	 estaven	 molt	 més	 ben	
dimensionades,	 però	 aquesta	 no	 és	 la	 raó	 última	 del	 tancament	 de	 la	
Crolls,	en	el	moment	en	què	es	va	produir.	No	dic	que	no	hagués	 tingut	
problemes	més	endavant.	No	ho	sé.	No	ho	sap	ningú.	Però	 la	 raó	última	
era	la	voluntat	del	Govern	central	d'alterar	el	mapa	del	sector,	justificant-
ho,	 d’una	 banda,	 amb	 la	 legislació	 sobre	 «reconversions	 industrials»	
(malament	quan	el	polític	vol	fer	d’empresari	sense	assumir	personalment	
els	 riscos	 de	 ser-ho)	 i,	 d’una	 altra,	 amb	 el	 famós	 informe	McKinsey	 (un	
informe	d’experts	sempre	queda	bé,	per	justificar	allò	que	tu	ja	has	decidit	
prèviament).	
	



La	 història	 és	 coneguda,	 per	 reiterada.	 Tens	 un	 molt	 bon	 producte.	
Necessites	 capitalització	 per	 endegar	 reformes	 estructurals	 que	 et	
permetin	 abaratir	 els	 costos	 de	 producció.	 El	 savi	 de	 torn	 comença	 a	
escampar	que	el	 teu	problema	és	 de	dimensió.	 Et	 convencen,	 si	 us	 plau	
per	força,	del	fet	que	t’has	d’integrar	en	un	grup	més	gran.	L’integrador	és	
d’un	país	diferent	del	teu,	amb	estructures	financeres	pròpies,	drets	forals	
i	concert	econòmic.	El	 teu	govern	no	té	competències	per	fer-hi	 front,	ni	
diners,	 ni	 possibilitats	 d’aconseguir-los.	 Al	 final,	 et	 deixen	 la	 fam	 i	
s’emporten	 el	 pa.	 Aquest	 itinerari,	 que	 la	 Isabel	 Martínez	 explica	 de	
manera	sàvia	i	entenedora	al	llarg	del	llibre,	és	un	itinerari	calcat	anys	més	
tard	 amb	 la	 reconversió	 del	 sector	 financer,	 en	 allò	 que	 pertoca	 a	 les	
caixes	d’estalvi	(Catalunya	versus	Espanya),	o	dels	sectors	de	l’automoció,	
la	 robòtica	 o	 la	 química,	 en	 allò	 que	 fa	 referència	 a	 la	 relocalització	
industrial	europea	 (Espanya,	 Itàlia,	Grècia,	Portugal	versus	Alemanya).	La	
Crolls	no	va	ser	una	excepció.	
	
La	 Generalitat	 no	 tenia	 res	 a	 fer	 enfront	 del	 Govern	 de	 Navarra	 i	 d’un	
Govern	 estatal	 que,	 lluny	 d’aplaçar	 el	 deute	 acumulat	 permetent	 la	
capitalització	 indirecta	 de	 l’empresa,	 era	 el	 principal	 instigador	 de	 les	
previsions	 contingudes	en	el	 Pla	de	Reconversió	 Industrial	 del	 sector,	 en	
detriment	 de	 Reus	 i	 en	 benefici	 d’altres	 fàbriques	 instal·lades	 en	 altres	
territoris.		
	
La	Isabel	Martínez	ens	fa	el	regal	d’aquest	llibre,	i	ella,	a	l’ensems,	ha	rebut	
el	regal	de	la	munió	de	testimonis	que	hi	apareixen,	en	tant	que	autèntics	
actors	i	legataris	de	la	Crolls.	Mentre	va	durar	la	crisi	de	l’empresa	alguns	
d’ells	 em	 varen	 ensenyar	 moltes	 coses,	 i	 voldria	 que	 aquest	 text	 servís	
d’agraïment	a	tots	aquells	que	varen	lluitar	per	evitar	la	desaparició	de	la	
Crolls,	 des	 del	més	 alt	 directiu	 fins	 a	 la	 darrera	 treballadora.	 La	 lliçó	 de	
cultura	sindical	i	esforç	cívic	i	ciutadà	que	van	fer	els	sindicalistes	de	CCOO	
durant	aquells	mesos	no	té	preu,	i	necessitàvem	un	llibre	com	aquest	per	
recordar-los-ho	i	recordar-nos-ho.	
	
La	història	de	la	Crolls	fou	una	història	d’èxit	fins	al	moment	mateix	en	què	
el	vector	financer	va	prevaldre	sobre	les	altres	expressions	del	capitalisme.	
Vaja,	més	o	menys	com	el	món	actual	fins	a	la	crisi	de	Lehman	Brothers.	
	
Acabo	 aquest	 pròleg	 agraint	 a	 l’autora	 l’oportunitat	 que	 m’ha	 donat	
d’escriure’l.	Això	m’ha	permès	fruir	del	llibre	abans	de	veure’l	publicat,	és	
cert,	 però,	 sobretot,	 m’ha	 permès	 recordar	 una	 època	 de	 sinceritats	



empresarials	 i	 sindicals,	 i	 unes	maneres	 de	 fer	 política	 a	 ras	 de	 terra,	 al	
costat	dels	treballadors,	que	no	tancava	portes	ni	negava	el	diàleg	a	ningú,	
a	 la	 recerca	 de	 consolidar	 la	 democràcia	 i	 fer	 avançar	 polítiques	 de	
progrés.	Fer	política	d'esquerres,	en	democràcia,	vol	dir	treballar	per	crear	
majories	 socials	 a	 favor	 de	 la	 igualtat	 com	 a	 única	 garantia	 d'èxit,	 quan	
aquest	s'assoleix,	o	de	convertir	els	 fracassos	en	 llavor	de	nous	combats,	
de	noves	majories,	de	més	èxits	futurs,	quan,	com	en	el	cas	de	la	Crolls,	els	
adversaris	 tenen	 instruments	 inabastables.	 La	 gent	 de	 la	 Crolls	 ha	 estat	
llavor	 i	 la	 Isabel	 Martínez	 ho	 llegeix	 i	 escriu	 fantàsticament	 en	 aquest	
llibre.	Moltes	gràcies	Isabel.	
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