
HISTÒRIES DE CAN LLANAS

MANLLEU



Les primeres notícies històriques que tenim de l'actual Can Llanas són de mitjans del segle XVI quan el

Bisbat de Vic, a través del l'arxiprestat de Manlleu , essent arxiprest el Prior Tarafa i bisbe de Vic

probablement, Joan de Tormo, qui posteriorment seria el 62è President de la Generalitat de Catalunya,

concedeix l'exclusiva de molinar el blat de Manlleu i les seves masies a la família Regàs de La Cavalleria.

Aquesta exclusiva es concreta en dos molins, un aigües amunt i l'altre a l'actual emplaçament de Can

Llanas. De fet, actualment encara es poden veure algunes pedres de les escales que baixaven al molí i el

portal d'entrada .

És d'aquest portal d'entrada d’on Mimcord n'ha tret l'antic escut dels Tarafa fent-ne l'actual logo de

l'empresa.

Aquest escut dels Tarafa el podem trobar en el primer ex-libris existent al sud d’Europa, ja que Francesc

Tarafa i Savall, nascut a Llerona el 1495, va ser també canonge de la catedral de Barcelona i responsable

de la biblioteca d’aquesta catedral.

EX-LIBRIS del religiós Francesc Tarafa i Savall (Llerona, ~1495 - Roma 1556)
Dels molts destacats mèrits de Tarafa, cal esmentar que va ser el posseïdor del primer Ex-Libris que es coneix a la Península Ibèrica.

Claustre gòtico - renaixentista que va promoure el nebot de
Francesc Tarafa, de nom Marc Antoni, on hi trobem l’escut dels Tarafa.

Can Llanas
El mateix Tarafa, reconegut heraldista, descrivia aquest

emblema familiar de la següent manera:
Sobre fons de vair d’argent (plata) i atzur (blau)

amb una faixa d’or amb una creu de tau de sable (negre)



El 1705, a l’ermita de Sant Sebastià (Sta Eulàlia de Riuprimer), se signa el Pacte dels Vigatans, favorable a

la casa d'Àustria, embrió del que serà la guerra de Successió que acabarà amb la caiguda de Barcelona el

1714. Un dels signants d’aquest pacte és Carles Regàs i Cavalleria, propietari aleshores d’aquest molí. Ell i

Antoni de Cortada són els dos manlleuencs que hi participen.

Aquest posicionament a favor de la casa

d’Àustria de qui tenia els molins de Manlleu,

fa que, al llarg de la guerra de Successió, el

Comú de Manlleu es posicioni a favor de Felip

V, esdevenint un dels tres pobles de Catalunya

(junt amb Centelles i Cervera) que es

consideraran , en contraposició als

seguidors de la casa d'Àustria, coneguts com

a .

botiflers

vigatans

De fet, anys abans, quan el Comú de Manlleu vol construir un altre molí de propietat pública –

probablement al costat del pont, on encara ara hi trobem el molí Muntadas – en Regàs crida els

“vigatans”, amb seu al Bac de Roda i ataca Manlleu, enderroca el nou molí i assetja el Comú que s’ha de

refugiar a l’església acollint-se a l’acord de “Pau i Treva”. Només una ordre del Bisbe de Vic fa recular en

Regàs. Durant anys, el Comú de Manlleu té llogat un “òptic” de Barcelona que amb un “ llarga vista”

observa des de dalt del campanar els moviments de tropes de la zona de la Cavalleria, per advertir de

possibles nous atacs.

Això provoca el posicionament de Manlleu en contra dels “vigatans”, fet

que s’entén com a favorable pels felipistes i això li suposarà el títol de

“ ”, amb els avantatges de ser població lliure de l’obligació

que tenien totes les altres d’haver de donar aixopluc i menjar a les tropes

del Rei quan s’hi acantonessin, no haver de tenir la ganiveta de tallar pa

lligada a la taula, que els fills de Manlleu no tinguessin obligació d’anar a

servir al Rei, i finalment, que Manlleu podia organitzar la Fira del Rei,

posteriorment mal anomenada la Fira de Reis.

Fidelísima Villa



Durant les guerres carlines – mitjans del segle XIX – els

molins queden totalment enderrocats durant els diversos

assalts que fan els carlins sobre Manlleu, coneguda plaça

liberal. Al final de les guerres – varen durar uns 7 anys – un

fill de la família Llanas de Vic intenta recuperar l’indret.

Compra la concessió d’aigües a la família Regàs i instal·la

una nova roda d’aigua amb la intenció de fer anar uns telers.

El Comú de Manlleu però, l’obligarà si vol posar la fàbrica en

marxa a molinar blat els dissabtes i diumenges, ja que

durant anys no hi ha altre molí a la zona. A més, ningú entén

com, podent molinar blat, hom vulgui instal·lar uns telers

semiautomàtics que el que fan és “treure la feina” a molta

gent.

Noteu que el nom popular de “Can Llanas” ve de la família Llanas i no de la llana com hom suposa a

vegades, ja que mai s’hi va treballar llana, sinó cotó i fibres sintètiques, més modernament.

Vers el 1900 ho compra una nova societat liderada per la família Girona ( Banc de Barcelona), instal·la una

turbina Francis i utilitza la força de l’aigua per fer anar una incipient filatura.



Durant la segona meitat del segle XX és quan més personal treballa a Can Llanas, arribant a moments

punta on hi treballaven unes 250 persones. És el període de “La Hilandera”, marca de fil de cotó ben

coneguda a l’època. L’empresa pertanyia a la família Jové, més coneguts pel banc del mateix nom, que

varen mantenir la propietat fins l’any 1999, quan ho compra l’actual propietari que és MIMCORD SA.

D'aquest període és coneguda l'explosió de la caldera de vapor que alimentava el tint, el 12 de juny de

1969, provocant la mort d'un operari i l'enderrocament de part dels pisos. Cal dir que si bé és cert que

dins el recinte hi vivia gent, no podem dir que Can Llanas fos una colònia industrial, ja que aquests pisos

eren per retribució en espècies dels principals executius.

La tardor del 1919 és molt plujosa i provoca fortes

inundacions que destrueixen la resclosa – fins aleshores de

fusta i inutilitzen la turbina. Cal reconstruir la resclosa i hom

instal·la una nova turbina “Francis”, que vers 1930 es posarà

en funcionament fent energia elèctrica per primera vegada i,

òbviament, alimentant els motors elèctrics que ja hi havia a

fàbrica per fer anar les màquines.

El 1952 s’instal·la l’actual turbina “Kaplan” capaç de produir

fins a 240 Kw/h de potència quan baixa aigua pel riu.

Aquesta turbina és d’origen suís i té la singularitat de que el

generador està muntat sobre el mateix eix de la turbina.

–



Com a curiositat, fixeu-vos que a la plaça d’entrada hi ha

tres figures a la paret. Són Sant Jaume, patró de Manlleu,

Sant Antoni Ma Claret, patró de la filatura i al mig la Mare

de Déu de Montserrat que, curiosament no està

asseguda a cap tron, sinó dreta. El motiu d’estar dreta és

que la filosofia de la família Jové era que “en aquesta

casa no s’asseu ni Déu”.

També, demaneu que us ensenyin la placa que encara hi

ha assenyalant el lloc de reunió del sometent durant

l’època de Primo de Rivera. Abans, el “camí ral” que

anava de Manlleu a Roda passava pel centre de la

fàbrica. No és fins el 1940 que hom tanca el pas i el desvia

per sobre la fàbrica.

L’agost del 2009, es va rodar l’escena de la fàbrica de la pel·lícula “ Pa Negre”, basada en les novel·les de

l’Emili Teixidor, “Pa negre” i “Un assassí d’ocells”. Hi va col·laborar el Museu Industrial de Ter amb

l’aportació d’antigues màquines de filar, que es varen instal·lar adequadament i àdhuc hom les va posar

en marxa.



Què fabriquen els nostres clients?

Actualment Can Llanas és la seu de MIMCORD
i s’hi fabriquen fils i cordes de paper, a més de manipular paper i cartró per a diversos usos.



Actualment, “Can Llanas” és la seu de MIMCORD SAU
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T +34 938 510 766Passeig del Ter, sn

Can Llanas

08560 Manlleu

Barcelona .Spain

T +34 938 510 766

Paper Cord & Yarn Manufacturer

Mimcord SAU

www.mimcord.com

mimcord@mimcord.com


