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La família de JaumeCondom , en-
ginyer tècnic industrial de 56 anys,
ha estat especial fins ara. Des del
1630, tots els fills mascles de la nis-
saga han fet la mateixa feina de fer-
rers, amb una variació: “Els nou pri-
mers van fer elmateix que els ferrers
d’Egipte i de Grècia”, explica Con-
dom, el qual recorda que el seu pare,
Josep Condom, que va morir l’any
2011, va ser el primer que va canviar
la formadetreballar.Durantelsanys
50 i 60, va començar la construcció,
de manera artesanal, dels primers
cultivadors per a tractor i va viure de
ple la mecanització de l’agricultura.
A la comarca, molts pagesos encara
recordaran la figura d’en Pitu Con-
dom, conegut com el Ferrer de Siu-
rana, un personatge popular i engi-
nyós que sabia resoldre tots els pro-
blemes.

La constància de ser ferrer
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ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

No és gens d’estranyar, per tant,
que el seu successor destaqués per
aquesta facetadeconstructordema-
quinària. “L’entradadel’ordinadorva
ser un canvi monumental”, observa
Jaume Condom, que va veure en la
informàtica un avenç espectacular
per dissenyar les peces.

Eines amb enginy
De fet, Jaume Condom ja va estre-
nar-se de ben jove amb els enginys.
“De petit, vaig inventar el motor ro-
tatiuWankel, que feiaquarantaanys
quejaera inventat”, recordaambiro-
nia. Més endavant, va crear una mà-
quinad’embalcarcadires.Elsnostres
esforços estan destinats a fer guany-
arcapacitat i rendimenteconòmicals
nostres clients. Per això, proposem
màquines construïdes per nosaltres
o per altres fabricants estrangers.
Ens sentim orgullosos de moltes de
les solucions que hem creat, que
s’han revelat com a més productives
que les de les marques considerades

líders”, explica Condom, afegint que
“tenimvocació local, però femles co-
ses ben fetes que ens permeten com-
petirambelmón”.Entre lesdarreres
eines queha creat, hi ha una calibra-
dora de rodets divergents, una plan-
tade tractamentdenous ounanete-
jadora automàtica de granges.

Contínuament desenvolupen, ga-
irebé sempre en estreta relació amb
el client, noves solucions mecàni-
ques, materials més adaptats; utilit-
zen assíduament cinc tipus d’acer en
barra isetdiferentsqualitatsdexapa,
sense que els siguin aliens els adhe-
sius,materialssintètics,nilons icom-
posits.

“Conservem eines procedents d’a-
vantpassats que podem datar i d’al-
tres que no, però en totes hi trobem
motius d’admiració, de gratitud o
d’alguna cosa que ens commou”, re-
corda la plana web de l’empresa de
Jaume Condom, situada al carrer
Nou de Siurana, on els seus avant-
passats ja van treballar.
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«Jaume
Condom,

enginyer tècnic
industrial, va

seguir els
passos del seu

pare, el popular
Ferrer de
Siurana,

per continuar
la tasca de

ferrer. També fa
màquines per

encàrrec»

Amb dotze anys, Jaume Condom ja remenava al taller del seu pare, el ferrer de Siurana. El 1979 es va
incorporar de ple per continuar una tradició que va començar el segle XVII. Des de llavors onze fills
mascles de la família han fet el mateix ofici.
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