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Àngel Surroca Surroca

El retrobament de l’Equip Surroca el dia del funeral de Pere Mir  
(16 de març de 2017)
L’esquela deia literalment: «Pere Mir Puig ha mort cristianament a Barcelona, a l’edat 
de 97 anys, el dia 10 de març del 2017. (E.P.D.) La seva esposa, Núria Pàmias Gibert, i 
família ho comuniquen als seus amics i a totes les persones que l’han acompanyat en 
la seva vida i els preguen una oració pel seu etern descans. La missa funeral se celebra-
rà dijous que ve, 16 de març del 2017, a les 12 hores, a l’església parroquial Sant Joan 
de Vilassar de Mar.»

Encara me’n recordo del primer dia
Aquí es troba l’origen d’aquest llibre. Perquè el funeral de Pere Mir va ser el punt de 
retrobament de molts dels integrants del meu Equip. I perquè encara sento la fonda 
abraçada de Joan Puig que tenia aquesta frase emotiva a cau d’orella: «Encara me’n 
recordo del primer dia, aquell 15 d’abril de 1975». Un emocionat recordatori, com si 
no hagués passat el temps, com si els anys transcorreguts haguessin estat una exhalació.

En el primer banc, hi havia la vídua Núria Pàmias, la cunyada Maria Teresa Vila-Coro 
i les nebodes de Pere Mir, Maria Cristina i Maria Teresa Pàmias. En el segon, cosins de 
diverses branques. En el tercer, hi era jo amb la meva esposa Maria Rosa i el meu fill 
Francesc, fillol de la Núria i el Pere.

Hi havia també la plana major del meu Equip: l’equip tècnic representat per Marcel 
Ciutat, Lluís Eek i Jaume Reig; l’equip de direcció, representat per Josep Sauret, Josep 
Fabà, Jordi Espiga; el director tècnic comercial, Joan Puig, i la secretària de direcció, 
Montserrat Ferrandis. Persones que han estat protagonistes, excepcionals, entre d’al-
tres, del llarg recorregut de Derivados Forestales.

L’abraçada de Joan Puig va ser l’espurna que va encendre la foguera dels records. Al 
cap d’uns dies vaig assumir el repte de convertir la història de Derivados Forestales i 
de tot l’Equip, des del meu començament (1954) fins al 2006, en lletra escrita. 

Des del maig de 2017 fins avui he mantingut més d’un centenar d’hores de conver-
ses i els testimonis recollits en les gravacions han estat clau per obrir tots els panys  
de la memòria i de la història de Derivados Forestales. Ha calgut suplir l’absència de 
Lluís Eek, traspassat el 17 d’octubre de 2017 amb el record de tots els seus amics i 
companys i un currículum meticulós redactat per ell mateix. L’entrevista que teníem 
prevista es va cancel·lar pocs dies abans pel seu ingrés hospitalari. També, gràcies a 
Montserrat Ferrandis, s’ha pogut posar en relleu l’aportació singular i constant de 
l’arquitecte Manuel Baquero Briz, mort el 20 d’abril de 2017. I, entre tots, hem fet 
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28 present el llegat de Marcel Ciutat, traspassat el 21 de febrer de 2020, després de les 
dues emocionants tardes que vam mantenir quan ja es trobava perdut entre els nú-
vols de la memòria. Malauradament cal afegir-hi l’adeu sobtat de Francesc Ventura, 
que ens va deixar plàcidament el 28 de juliol de 2021. Estava ingressat a l’Hospital de 
Granollers, pendent de canviar el marcapàs que duia des de feia un any. El seu «cor», 
enorme, va dir prou.

També ha calgut suplir l’absència de companys de l’Equip tan rellevants, entre d’altres, 
com Ramon Abella Ibarz, mort el 2000, José Luis Pastor Escribano, el 2006, Pere Soler 
Negre, el 2007, Ignasi Sampere Fernández, el 2017, o els morts de l’explosió de Polialco, 
Francesc Rebés Lapuente i Jordi Josep Pastor el 1987, a través de testimonis emotius 
explicats per diverses persones de l’Equip.

Amb aquest llibre vull, també, trencar el meu rigorós silenci, ple de tensions més que 
justificades, mantingut des de 1996 fins a la mort del matrimoni Mir, veient impotent, 
primer, la paralització i la destrucció continuada del Grup i, després, la venda poste-
rior del que quedava, el juny de 2006. Trencar el silenci amb una sola idea: intentar fer 
justícia i retre homenatge a l’esforç abnegat de cada una de les persones que formaven 
part d’aquest Equip.

Relació amb la família Mir-Pàmias
Amb el matrimoni Pere Mir i Núria Pàmias, així com la família Pàmias Corrons per 
part de la seva dona, vaig tenir des del començament de la meva col·laboració profes-
sional (1954-2006) una relació cordial i afectiva que es va ampliar amb la meva dona 
Maria Rosa Cabeza i el meu fill, Francesc, fillol del Pere i de la Núria, nascut el 26 de 
novembre de 1968. Aquesta profunda amistat va durar fins a la mort del Pere l’any 
2017 i la de la Núria el 2018 i posteriorment ha continuat fins avui amb les seves ne-
bodes, Maria Cristina i Maria Teresa, i la mare d’elles, Maria Teresa Vila-Coro.

Les celebracions i els viatges de tipus familiar, abans i després del 2006, van ser ino-
blidables, com per exemple la celebració dels 50 anys de les seves noces a Londres, el 
1996. I també recordo la celebració el 1999 dels 80 anys del Pere amb tota la família, 
cunyada, nebodes, fills i filla de les nebodes, a Roma durant tota una setmana. O bé 
les estades, en multitud d’ocasions, a Vilassar, a Gelida, a Cadaqués, a Baqueira Beret, 
a Cervià de Ter, a Ginebra, a Villars-sur-Ollon i als seus vaixells, l’Anne Marie i els dos 
Danae. És una petita mostra d’integració en la seva família, en aquestes reunions que 
es repetien molt sovint amb motiu de qualsevol celebració.



292929Durant els últims anys, des del 2006, i fins unes setmanes abans de la seva mort, 
Pere Mir i jo vam tenir trobades freqüents i periòdiques molt entranyables. Al co-
mençament, ens vèiem en el Bar Ideal, acompanyats de còctels i whisky sour, on em 
confessava i m’explicava, com havia fet sempre, tots els seus afers, tant econòmics 
com d’herència, incloent-hi les donacions que feia des de les fundacions, així com les 
seves històries més íntimes i personals. Durant molt de temps ens trobàvem al Bar, 
més tard l’anava a buscar personalment i el tornava, una mica més alegre, a la porta 
de casa seva. Però des dels últims mesos abans de morir que ja no en sortia, l’anava 
a veure igual i continuàvem bevent i parlant de les nostres coses. Lamentablement, 
dos mesos abans de morir ja no estava per gaires xerrades, només alguns comentaris 
que em feia a cau d’orella. Encara i així el continuava visitant per fer-li companyia. 
Sempre aprofitava l’avinentesa, com qui no vol la cosa, per dir-me que no patís, que 
ell compliria els seus compromisos. 

El meu profund agraïment a Pere Mir Puig, com un segon pare
Vull agrair profundament a Pere Mir Puig l’oportunitat de treballar a Derivados Fo-
restales. Sempre el vaig considerar com a segon pare, i ell a mi com a fill. Va dipositar 
en mi la seva confiança des del primer moment, a l’igual que jo ho vaig fer en ell. 
Li agraeixo també haver-me deixat llibertat per dirigir i portar a terme la gestió de 
Derivados Forestales. Aquesta llibertat em va permetre fer créixer la companyia com 
a grup d’indústries relacionades, fins arribar, al llarg de la seva història, a tenir set 
fàbriques a Espanya, dues a Mèxic i una a França.

Durant aquest temps jo també vaig créixer com a persona i com a professional, una 
experiència excepcional. El que vaig gaudir i vam gaudir totes les persones que vam 
formar part d’aquest projecte és impagable.

Els meus inicis a Derivados Forestales 
El 1951 mor el meu pare, que ja el 1947, a petició de Pere Madí, havia fet una audi-
toria a Derivados Forestales. I aquell mateix any el meu germà gran, Jordi, que havia 
treballat amb el nostre pare, en el Montepío Textil i als vespres al Laboratori Síntor, 
propietat de Pere Mir, va ser cridat a files per fer el servei militar. Amb 16 anys em 
vaig convertir en el suport de la meva mare i del meu germà petit, Carles, de 3 anys.  
Vaig deixar els estudis d’enginyeria mecànica i vaig començar a treballar al Banco 
Central. Quan en sortia, anava al Laboratori Síntor per no perdre el lloc de treball que 
cobria el meu germà abans de marxar.

Després de tres anys portant els comptes de Síntor, un bon dia el Pere Mir em va cridar 
per anar a treballar amb ell a Derivados Forestales. Vaig acceptar la proposta sense dub-
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30 tar-ne gens. Em consta que l’Amadeu Gil, encarregat de Síntor i amic personal del Pere, 
sabent que buscava algú que li posés ordre a Derivados Forestales, em va recomanar. 
Sempre parlava bé de mi i li estic molt agraït. També sé que, d’altres informes que va 
demanar el Pere Mir, les valoracions van ser positives.

L’any 1951 la fàbrica de Derivados Forestales acabava d’instal·lar un forn vertical de des-
til·lació de fusta per treballar en continu en substitució dels forns antics horitzontals, 
que hi havia a la fàbrica des del seu origen. Aquest forn que era usat es va comprar a la 
firma belga Lambiotte que també destil·lava llenya des de feia molts anys.

Però en aquells temps sempre hi havia algun problema: si no era el personal, que no 
estava acostumat a treballar a torns dissabtes i diumenges inclosos, era la falta de sub-
ministrament elèctric o de llenya, o el transport, o la venda de carbó vegetal, o dels 
altres productes que la fàbrica produïa. En definitiva, la fàbrica no funcionava 24h/365 
dies, com estava previst.

Els encàrrecs de Pere Mir, les resistències del director  
i les solucions aportades

Quan vaig començar, el primer encàrrec que Pere Mir em va fer va ser aclarir i posar 
ordre als comptes, no solament bancaris, sinó generals de Derivados Forestales. Els 
embolics que hi havia, les tradicionals «pilotes» de l’època (amb el Banco Central i el 
Banco Rural y Mediterráneo i amb algun altre proveïdor) estaven a l’ordre del dia. A 
l’oficina del Passeig de Gràcia 24, 2n-2a, només hi havia una secretària Pilar Traviesas 
i un gerent, advocat i de nom Salvador Burgell Boix i casat amb una neboda del Pere 
Madí, que havia de substituir en un temps raonable.

Des del 1954 fins l’any 2006 i sobretot a partir de 1973, amb la nova fàbrica de Formol 
y Derivados, S.A., a Almussafes, València, sempre es van guanyar diners en quantitats 
importants, a excepció d’un any com a conseqüència d’unes suspensions de paga-
ments que vam patir, però que, després, amb el temps, es van recuperar amb escreix.

Com a conseqüència vaig haver d’anar a Sant Celoni, per aclarir tots els comptes 
inherents a la fàbrica. Va ser a partir de 1955-1956 quan vaig començar a prendre 
iniciatives amb el risc corresponent. I aquí va començar un camí inacabable, perquè 
vaig anant descobrint molts assumptes que no estaven bé i sense que ningú m’ho 
demanés vaig començar a aclarir-los i solucionar-los. Pere Mir no em va posar mai cap 
fre; en realitat, ja li anava bé, perquè s’anaven solucionant satisfactòriament tots els 
embolics que hi havia. Arreglar aquests embolics, a ell, no li agradava gens ni mica.



313131Jo només topava amb el director de la fàbrica a Sant Celoni, Joan Oliveras Lapasset. No 
hi vaig ser benvingut per part seva, m’ho negava tot. Ell estava acostumat a fer i desfer 
sense cap control i jo li feia nosa. Cada setmana sortien de Barcelona diners per pagar 
les nòmines dels empleats de la fàbrica i comptes de proveïdors de llenya i algunes 
vendes de carbó que es feien i es cobraven des de Sant Celoni. La meva primera discus-
sió amb ell va ser en presència de l’únic oficinista que hi havia, Martí Pons Regàs, i de 
Salvador Burgell i, a la segona, també en presència d’ells, va acabar quedant clar qui 
manava. Aquest enfrontament em va reportar el respecte i la simpatia de la gent que 
treballava a la fàbrica. Respecte i simpatia que no li tenien a l’Oliveras.

Una de les primeres decisions que vaig portar a terme va ser traslladar les oficines que 
estaven a 60 metres de l’entrada de la fàbrica on hi havia la bàscula, per poder contro-
lar millor les entrades i sortides de mercaderies i persones. El director es va quedar a 
les oficines originals i el seu despatx, al cap d’un temps, es va convertir, en part, en el 
primer laboratori de la fàbrica.

Un altre problema que hi havia era el transport que es feia amb un camió propietat de 
la fàbrica i que servia per subministrar als clients. Aquest camió no complia mai les 
programacions que havia de cobrir. Com a solució vaig proposar convertir el xòfer en 
«empresari» i vam regalar-li pràcticament el camió a canvi d’unes tarifes fixes. Trans-
port assegurat, preus concertats i bon servei externalitzat per sempre més.

Una intervenció importantíssima va arribar quan el director Oliveras em va comuni-
car un dissabte que el dilluns següent no hi hauria llenya a la fàbrica, única matèria 
primera necessària per al seu funcionament. El subministrament de llenya estava 
monopolitzat pels comerciants de la comarca de Sant Celoni. Aquell mateix dissabte 
vaig anar a Samalús, a la falda del Montseny i a prop de la Garriga, on hi havia un 
gran propietari Josep Crous, que estava llavors tallant llenya d’alzina a la seva finca. 
Amb una encaixada de mans li vaig comprar 1.000 tones amb el compromís que la 
llenya començaria a entrar a la fàbrica el dilluns següent. A partir d’aquest moment 
em vaig responsabilitzar de fer totes les compres. Tres anys més tard Derivados Fo-
restales va poder fixar els preus, les quantitats, i els proveïdors que havien de submi-
nistrar la llenya. Mai més en va faltar.

Al cap d’un temps, Pere Mir em va demanar, de forma irònica i com a conseqüència de 
les dificultats de vendes del carbó vegetal, que també estava en mans d’un distribuïdor 
principal, si seria capaç de vendre un camió de carbó setmanal. «Si ho aconsegueixes», 
em va dir, «t’hauràs guanyat el sou.» I tant que me’l vaig guanyar! Al cap d’un temps es 
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32 va acabar el problema. Aquest va ser el segon, però no l’últim encàrrec. A partir d’aquí 
em vaig convertir en responsable de les vendes de tots els productes que es produïen a 
Sant Celoni.

Un negoci en paral·lel
Mentrestant, el 1955, Derivados Forestales va ser autoritzat oficialment pel Ministerio 
de Hacienda a fabricar el desnaturalitzant oficial d’alcohols a partir dels productes 
de la destil·lació de la llenya. Per obtenir alcohol per a usos industrials, els fabricants 
d’alcohol estaven obligats a posar-hi un dos i mig per cent d’aquest desnaturalitzant, 
que feia molta pudor i era impossible utilitzar-lo per a usos de boca i perfumeria. El 
preu d’un alcohol etílic desnaturalitzat era d’unes 9-10 pessetes el litre i el preu de 
l’alcohol d’usos de boca o perfumeria valia entre 110-120 pessetes el litre o més. Era 
un producte regulat i el control de totes les operacions, des de la fabricació fins al sub-
ministrament als clients, el feien els inspectors d’alcohols de Barcelona que havien de 
precintar dipòsits i bidons de cada partida.

Al cap d’un temps, el coneixement que teníem de l’alcohol desnaturalitzat, del des-
naturalitzant i de la fabricació de l’acetat d’etil, va permetre muntar un negoci en 
paral·lel al voltant de 1957. Aquest negoci, que va durar més de 20 anys, fins l’any 
1978, quan Pere Mir va marxar a Suïssa, es va fer d’amagat del sogre, Josep Pàmias 
Corrons, i dels altres accionistes. El 100% del benefici va anar a parar a la butxaca de 
Pere Mir i va ser la base de la seva fortuna fora d’Espanya. I per això quan va marxar 
a Suïssa el 1978 em va dir: «Jo ja tinc prou diners, com tu ja saps, per viure sense pro-
blemes, i tu fes amb les empreses el que vulguis com has fet fins ara.»

Amb 25 anys, responsable de tota la part administrativa i comercial
Amb el propietari deixant fer, amb la confiança dipositada en mi, vaig prendre deci-
sions que eren importants per al creixement de Derivados Forestales i que per tant 
afectarien sens dubte el seu futur. Com a exemple, vull comentar les tres primeres 
fites realitzades, imprescindibles per a la viabilitat de la fàbrica de Sant Celoni.

La primera fita, amb només 23 anys i amb la col·laboració de Pere Mir, va començar 
per l’aprofitament del quitrà produït per la destil·lació de la fusta, que no tenia cap 
utilitat i era un destorb i que el vam convertir en combustible en substitució del gasoil 
que s’utilitzava per a l’obtenció de vapor.

La segona fita va ser resoldre el subministrament elèctric. Encara que s’havia instal·lat 
un generador que funcionava amb gas pobre procedent de la pròpia destil·lació de la 
fusta, i posteriorment d’un grup electrogen amb motor de gasoil, la inestabilitat elèc-



333333trica era el malson diari. Després de molts intents, i fins que no vaig trobar el camí 
«adequat», no vaig poder negociar amb FECSA la neteja de línies, l’ampliació de submi-
nistrament i la construcció, el 1970, sota els laboratoris, d’un espai per posar els nous 
transformadors de la companyia subministradora.

La tercera i última fita, la més important, va ser la portada d’aigua, aventura digna de 
l’oest americà. S’havia de solucionar un problema greu que es patia quan la fàbrica 
es quedava sense aigua i l’única solució llavors era aturar-la o bé portar aigua d’altres 
llocs amb camions cisterna. Per resoldre aquest problema, primer vam fer un estudi 
amb l’especialista en pous Miquel Xartó, per trobar aigua suficient a la ribera de la 
Tordera i al més a la vora de la fàbrica. Aquest lloc es va situar a la confluència de  
la riera de Gualba i del riu Tordera, on vam comprar dos terrenys i allà es va construir 
un pou radial amb tecnologia suïssa, el primer a Espanya. Fer arribar el 1968 l’aigua a 
la fàbrica va ser una veritable proesa.

Sense solucionar aquests problemes hauria estat impracticable la viabilitat de la fàbri-
ca de Sant Celoni, i per tant no hauria sigut possible l’existència posterior del Grup.

Resolts aquests problemes i amb la compra de més terrenys, la fàbrica de Sant Celoni va 
començar a créixer. Creixement que va continuar, més endavant, amb la construcció de 
la nova fàbrica de Formol y Derivados (Fydsa) a Almussafes. Aquesta fàbrica es va cons-
truir en contra del parer de Pere Mir que no hi va posar cap pesseta, però la inversió es 
va finançar gràcies a un crèdit de 25 milions de pessetes que el meu amic, Joan Martí 
Mercadal, del Banc Industrial de Catalunya, confiant en mi, me’l va concedir. També 
amb els 10 milions de pessetes del capital inicial que va aportar Derivados Forestales, 
S.A., junt amb algunes ampliacions més, fins a 25 milions de pessetes. Pere Mir no hi va 
posar res, però es va quedar, finalment, totes les accions. Pere Mir tenia diferències de 
criteri amb les inversions i el creixement, perquè més aviat era poruc i conservador en 
els negocis, i no volia invertir ni gastar diners. En posteriors etapes, el Grup es va anar 
ampliant amb l’adquisició de Polialco, Delsa, Aicar, Utiel i Promagsa. Aquest creixement 
es va aconseguir per un treball d’equip que ens va portar a agafar primer el mercat de 
Catalunya, i després ampliar-lo a Espanya, Europa i finalment al món.

El 1960, jo amb 25 anys vaig tenir poders sencers comercials per poder actuar amb 
llibertat. Aquests poders es van ampliar fins arribar a ser administrador únic durant 
bona part de l’època que Pere Mir va residir a Suïssa, 1978-2002, allunyat dels negocis 
del Grup. 
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34 Com a xifres introductòries, només cal comentar que, l’any 1954, Derivados Forestales 
va facturar 7 milions de pessetes i va guanyar 300.000 pessetes per primera vegada a 
la vida de la societat, després de dotze anys de pèrdues. Jo vaig començar l’any 1954, i 
és evident que els guanys d’aquest any no van ser per la meva contribució.

El retorn de Suïssa, amb 83 anys, i els «amics notables» 
del Consell d’Administració i altres sobrevinguts

Paralització dels projectes internacionals i vendes forçades
L’any 2002 Pere Mir torna de Suïssa, i va constituir, sense explicar per què ho feia, 
un consell d’administració d’«amics notables». Ell, de president, i jo de conseller de-
legat amb els poders corresponents. D’aquests notables només n’hi va haver un que 
va dimitir al cap de poc temps al veure que tot allò era una comèdia i que els feia 
servir per als seus interessos, en la línia de justificar el que no era capaç de fer i dir 
directament.

Sense saber com, aquest comportament ja es va veure quan va frenar per primer cop, 
a la primavera de 1996, la compra de la fàbrica Spurlock de formol i coles a l’estat de 
Nova York, als Estats Units. L’avortament d’aquesta operació era totalment injustifi-
cat, quan ja es tenien tots els papers preparats i amb tota la gent reunida a les oficines 
de Baker & McKenzie, a falta només de la signatura. Pere Mir havia estat informat en 
tot moment dels passos seguits amb aquest objectiu i, aparentment, es comptava amb 
la seva aprovació des del primer moment. 

Aquesta primera i estranya acció la vaig atribuir al càncer que feia uns mesos que pa-
tia i que es tractava a Nova York. A partir d’aquest moment començarà la paralització 
incomprensible del creixement internacional del Grup, just quan hi havia projectes 
pioners avançats també a la Xina. Així es va desaprofitar una ocasió única de tenir 
presència industrial en aquell país, quan pràcticament no hi anava ningú. Nosaltres 
aleshores ja teníem oberta una oficina comercial, on treballava Daniel Millet, en una 
habitació d’un hotel a Pequín, i ja començàvem a tenir un important mercat de para-
formol. Per primera vegada en 42 anys Pere Mir prenia unes decisions d’aquest tipus. 
Va ser com si hagués confós la seva vida personal amb la vida del Grup i hagués pensat 
que si la seva vida s’acabava, el Grup també ho havia de fer.

L’any 2001 Pere Mir volia vendre Utiel, S.A., l’empresa del Grup que guanyava més 
diners. Per evitar-ho vaig negociar amb Finsa i El Corte Inglés una joint venture que 
es va dir Utisa. Al cap d’un temps, es va vendre la participació d’Utiel a Finsa, el nos-
tre pitjor competidor. Així es va consumar la venda total d’Utiel. Aquesta decisió era 
incomprensible, perquè Utiel, S.A., consumia els productes que generava la fàbrica 
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dependre de ningú en aquests productes.

L’any 2006, quan vaig jubilar-me a l’edat de 71 anys, el que quedava del Grup va fac-
turar més de 210 milions d’euros (trenta-cinc mil milions de pessetes) i es van obtenir 
uns beneficis de més de 21 milions d’euros (3.500 milions de pessetes) aproximada-
ment.

Finalment Pere Mir va vendre la resta a Ercros, que, com afirma Montserrat Ferrandis, 
va ser una sorpresa majúscula per a tothom, perquè es va portar a terme amb un total 
secretisme i amb la complicitat del Banc Sabadell.

Penso que el càncer el va transformar, o potser no, i va semblar com si no l’importés 
ningú ni l’esforç que tot l’Equip de Derivados Forestales havia fet i feia durant tants 
anys. En realitat haig de dir que mai li va preocupar massa la gent que treballava al 
Grup; més aviat, a la majoria, no els valorava prou i sempre li semblava i es queixava 
que guanyaven massa. No importava si la productivitat del Grup era la més alta de la 
indústria química d’Europa.

Donacions
Haig de dir que sempre vaig estar a favor de les donacions que feia Pere Mir, i que 
sempre m’explicava. La primera va ser la construcció, per part de l’arquitecte Roberto 
Terradas Muntañola, de la Casa Pairal per a la gent gran a Vilassar de Mar en memòria 
de la seva mare. La primera donació en diners la va fer al doctor Josep Baselga de Bar-
celona que el va tractar del càncer, a més d’altres diners que va entregar al Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center, de Nova York, el millor hospital del món en oncologia.

Les donacions dels últims anys de la seva vida van ser fetes amb una certa pressa, com 
si, al final, volgués deixar una empremta lloable, perquè era conscient que no podia 
predicar de la vida i el desenvolupament del grup empresarial, amb uns diners gua-
nyats amb un grup d’empreses mai imaginat, sense haver-hi participat durant tants 
anys d’absència i els de més creixement. Curiós també és que ningú o quasi ningú es 
preguntés o es pregunti encara avui com s’havien guanyat tots aquests diners.

En el llibre de referència El llegat de Pere Mir (1919-2017), publicat per la Fundació Priva-
da Cellex (Pere Mir) i la Fundació Privada Mir-Puig el 2018, s’hi llegeix:

El directiu Àngel Surroca també va tenir importància a Derivados Forestales. 
De fet, va ser-ne administrador únic durant molts anys. Juntament amb altres 
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36 directius, tècnics, comercials i administratius va convertir el grup Derivados en un 
conglomerat important.

No sé com agrair aquesta generositat descriptiva dedicada a la meva persona, infini-
tament més generosa que la dedicada a tots els científics que van treballar per a Pere 
Mir, especialment, el Dr. Lluís Eek, el director de Recerca, introductor de la croma-
tografia a Espanya i que signa la majoria de les patents de Derivados, o el Dr. Marcel 
Ciutat, el director tècnic de tot el Grup, brillants alumnes del Dr. Francisco Buscarons, 
el mestre de química de tots ells a la Universitat de Barcelona, així com la resta de 
l’Equip tècnic. Amb molt d’encert, Josep Corbella, l’autor del reportatge, subratlla una 
de les qualitats més rellevants de l’altíssima sensibilitat de Pere Mir:

No volia ser una figura pública, però li agradava que es valorés la tasca de les 
fundacions que havia creat. «Prefereixo que el protagonisme el tinguin els investi-
gadors, que són els que fan una tasca veritablement important, i que el reconeixe-
ment el tingui Cellex», em va dir un dia.

Llàstima que, en aquestes paraules, no es recordés dels tècnics i investigadors que 
durant tants anys van participar i fer possible l’existència i el creixement del Grup 
Derivados Forestales. 

Una doble pàgina recorda la Medalla d’Or de Barcelona de 2013 de Pere Mir i Antoni 
Vila Casas al costat de l’alcalde, Xavier Trias, i del president de la Generalitat, Artur 
Mas. I, a sota, el diploma de la Creu de Sant Jordi a Pere Mir i Puig, de 1993, signada 
pel president de la Generalitat, Jordi Pujol.

A dins, a més, el president de la Fundació Cellex, Jordi Segarra em saludava així: 

La teva col·laboració de tota una vida amb en Pere Mir et fan un total coneixedor 
de les seves decisions en tots els aspectes. En aquesta publicació, la Fundació, 
respectant la manera de ser d’en Pere, ha fet un relat descriptiu de les seves 
activitats filantròpiques anomenant també amb qui i com va compartir els seus 
afectes personals i professionals.

També resulta il·lustratiu conèixer les previsions sobre algunes característiques del 
seu mecenatge:

Pere Mir va tenir present en tot moment que les fundacions que havia creat no 
generarien recursos propis. Eren l’instrument per canalitzar el seu patrimoni 
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dia s’acabaria el patrimoni i, per tant, s’acabarien les donacions i les fundacions 
s’haurien de dissoldre.

Crea una certa perplexitat pensar que, al final, de les diferents solucions possibles 
que hi havia, es va triar l’opció «endreçada» de prescindir de recursos propis. El Grup 
guanyava molts diners i tenia futur. No era incompatible mantenir el Grup i al mateix 
temps fer donacions disposant, per exemple, d’una part dels beneficis per nodrir les 
Fundacions que va crear i donar-los encara més continuïtat en el temps. Les tres joies 
del Grup (Fydsa a Almussafes, Polialco a Tortosa i Aicar a Cerdanyola del Vallès) no so-
lament van contribuir a salvar econòmicament Ercros, sinó que avui continuen estant 
en el món donant bons beneficis.

Reflexions
La trajectòria professional és normalment una experiència de vida que va més enllà 
de les consecucions empresarials o materials. És conviure amb persones, compartir 
il·lusions i reptes. És també, moltes vegades, sacrificar la família pròpia per dedicar 
temps als altres. És viatjar molt, d’un costat a l’altre, al teu país i als altres, sense l’es-
calf de la llar, però amb una maleta plena d’emocionants projectes i a la recerca de 
nous compromisos. 

Jo, que soc un enamorat del lliure mercat del món anglosaxó i sobretot dels Estats 
Units, vaig intentar reconèixer el mèrit de totes les persones que feien possible el 
creixement, a pesar que l’entorn a Espanya no era el més adient. Procurava que la 
gent guanyés el que es mereixia d’acord amb les seves responsabilitats i la consecu-
ció dels objectius marcats, i també promocionava primer els de casa abans de buscar 
ajuda fora. Cada any i fins al final feia personalment l’anàlisi de cada un d’ells, i ho 
comentava amb ells, un per un. Tractar de compensar a cada persona, dintre d’un 
equip, com es mereix, no és gens fàcil i sempre vaig intentar que fos així, ser just.

Vista amb distància, amb serenitat després dels anys de feina frenètica, l’experiència 
passada es mostra com un gran triomf. Si poso en una balança les satisfaccions i els 
inconvenients i sacrificis fets, les primeres són immenses i perduren i perduraran tota 
la vida. Els inconvenients, amb el temps, van quedant una mica diluïts i oblidats. Sens 
dubte ho tornaria a fer.

Si Pere Mir no hagués intervingut frenant l’expansió del Grup, a l’igual que altres 
companyies que han aconseguit créixer i situar-se al món, com Amancio Ortega, la 
família Grifols i la família Puig o la mateixa Ercros, el Grup Derivados Forestales hau-
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38 ria pogut continuar sent el membre que era d’aquest exclusiu i malauradament petit 
grup dintre de l’empresa privada a Espanya. Ells són els que realment competeixen al 
món, i nosaltres hauríem pogut continuar fent el mateix.

Mirant enrere i analitzant amb tranquil·litat tots els fets, la relació professional, fami-
liar, i el sentiment paternofilial i de confiança, que Pere i jo havíem mantingut tota la 
vida, acaba, de sobte, en un enorme buit.

Els veritables protagonistes
Vull reivindicar que les donacions que va fer Pere Mir van ser possible gràcies a 
l’esforç de tot l’Equip i m’agradaria atribuir-les, encara que sigui simbòlicament, a 
totes les persones que, de veritat, van posar el seu gra de sorra en l’èxit de Derivados 
Forestales.

Aquest llibre, per tant, està fet pensant en totes les persones que van formar part de 
l’Equip i que van convertir Derivados Forestales, S.A., en un grup important d’em-
preses en el món, persones moltes vegades invisibles per a la societat, però que fan 
possible el miracle del desenvolupament de les empreses que tenen èxit.

Persones de l’equip directiu, però també tot el personal que formava part de les ofi-
cines centrals i de les fàbriques, els tècnics, comercials, secretàries, comptables, in-
formàtics, operaris, xofers i treballadors en general. També vull incloure els serveis 
externs: legals, fiscals, logístics, duaners, d’imatge i un llarg etcètera. Menció a part 
vull agrair la fidelitat dels clients i el suport dels proveïdors. Tots ells, durant més de 
50 anys, hi van posar tot l’esforç per aconseguir els objectius programats any rere any, 
amb una dedicació i un gran sacrifici. 

Tinc ara la constància que tot l’Equip que vaig formar, sempre, va confiar en mi, i va 
creure en el projecte de futur de totes les empreses del Grup. Vull expressar la grata sor-
presa i l’enorme satisfacció al comprovar la resposta unànime de tots ells, fins al punt 
que m’ha emocionat poder fer la proposta d’aquest nou projecte i poder explicar junts, 
al món, tot el que vam fer i es va aconseguir.

El Grup Derivados Forestales va assolir el número 1 al món en capacitat de producció i 
venda amb el paraformol, el número 2 mundial, també en capacitat de producció i ven-
da, amb les pols de moldeig, i el número 3 amb el pentaeritritol, sempre competint amb 
empreses multinacionals molt importants com Basf, Degussa, Perstorp, Akzo Nobel, a 
Europa, Dow, Borden i Celanese als Estats Units, i Sumitomo i Marubeni al Japó, i moltes 
d’altres. Competir i situar-se els primers, els segons o els tercers a nivell global i amb 
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d’infraestructures adequades i on l’economia de mercat brilla per la seva absència. 

La meva pretensió en aquest cas és donar visibilitat a les meves vivències i a les de 
totes aquestes persones que formaven part de l’Equip, un equip treballador i brillant, 
i recordar a través de les experiències dels participants que encara viuen, i dels que ja 
no ens acompanyen, tot el que va fer possible aquesta enorme aventura industrial i 
de «fer empresa» que va succeir des de l’any 1954 fins a l’any 2006. També vull agrair 
amb afecte a totes les seves famílies per la seva comprensió i paciència demostrada al 
llarg dels anys.

No puc sinó dedicar unes paraules a Juan de Dios Gómez Valenzuela: el vaig buscar 
i trobar l’abril de 1989, tenia 27 anys, amb carnet de conduir BTP (podia conduir 
vehicles de servei públic) i el vaig tenir de prova, els matins, fins al 23 de setembre 
del mateix any, data en què el vaig contractar definitivament, quan acabava de fer 
els 28 anys (22/9/1989). El vaig contractar per al meu servei personal. Les condicions 
van ser disponibilitat i dedicació total, sord i cec dins el cotxe i mut a fora. El meu 
reconeixement etern per la seva discreció. Les condicions posades el primer dia, les ha 
complert sempre, fil per randa. La seva incorporació va ser per mi un descans i em va 
permetre aprofitar els desplaçaments per llegir, preparar reunions i allargar converses 
de negocis. Avui encara està amb mi. Com a xòfer, excel·lent i amable de tracte amb 
tothom. Amb 32 anys de servei no ha tingut mai un accident. És una molt bona perso-
na que estimem i que, avui, forma part de l’entorn de confiança de la família Surroca.  
Gràcies, Joan, per la teva fidelitat, i també per la inestimable i constant ajuda.

Finalment, prefereixo que el llibre, escrit amb la col·laboració inestimable del meu 
amic Ramon Balasch, historiador i periodista, parli per si mateix i per les 67 persones 
que al llarg d’aquests últims temps han aportat el seu testimoni i han participat en 
entrevistes i gravacions. Gravacions que, en el seu conjunt, expressen la història del 
Grup Derivados Forestales des d’una visió interna/externa, pràctica, diversa i objectiva.

La transcendència de tots aquests testimonis, reflectits en aquest llibre, i de la col·la-
boració desinteressada de tots ells, és immensa. 

Gràcies de tot cor!

 Barcelona, març de 2021




