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Casa Jorba: bona qualitat, bon gust i bon preu

Josep Jorba i Muntaner (Igualada, 14 de novembre de 1890 – 
Terrassa, 22 de juny de 1966), arribà a Terrassa a principis del 
segle XX per a dedicar-se inicialment a treballar com a fuster i 
va participar, entre d’altres, en la construcció i el muntatge de 
les finestres del Mercat de la Independència. El 1909, el seu 
germà Pau (Igualada, 1883 – Mèxic D.F., 10 de gener de 1968) 
també es va instal·lar a Terras-
sa, primer al carrer del Gall, 12, 
i després, al carrer de Ferran, 
al mateix domicili de la família 
Casamitjana, la qual regentava 
la casa de mobles coneguda 
amb el nom d’El Bon Tracte.

Pau Jorba i el seu germà 
Josep, junt amb Juli Espel, es 
van associar i, vers els anys 
vint, van comprar dotze telers 
per dedicar-se a la producció 
tèxtil.

D’esquerra a dreta: Pere Jorba, Juli Espel i Pau Jorba, davant el comerç Casa Jorba, 
Raval de Montserrat, 34. Terrassa, 1921.
Procedència: Montserrat Jorba.

Placa de vidre per a projecció (8,3 
x 9,8 cm), amb publicitat de la Casa 
Jorba, Raval, 34, Terrassa.
Procedència. Rafel Comes i Ezequiel.

D’altra banda, Jaume Jorba i Sen-
dra (Terrassa, 8 de gener de 1918 
– Mèxic D.F., 14 de desembre de 
2009), un altre dels fills de Pau i de 
Paquita, va acompanyar els seus 
pares a Mèxic, on es va dedicar al 
negoci de l’alimentació i van cre-
ar, el 2 de desembre de 1945, a la 
colònia Santa María Insurgentes, al 
Districte Federal de Mèxic, el Grup 
Bimbo, en societat amb els germans 
Llorenç Servitje i Sendra (Mèxic, 20 
de novembre de 1918) i Robert Ser-
vitje i Sendra (Mèxic, 9 de gener de 

1928), i també amb Alfonso Velasco (Irolo, Mèxic, 29 d’agost de 
1904 – Mèxic, 1978), Jaume Sendra i Grimau (Mèxic, 1910 – 1985) 
i Josep Torrellardona i Mata.

Els Magatzems Jorba, el 23 de desembre de 1967, es va instituir 
com a Prendas Exclusivas Jorba, SA, i van entrar a formar part 
de la societat els germans Marcel Jorba i Sendra (Terrassa, 16 de 
gener de 1932 - Premià de Mar, 29 d’abril de 1974), Josep Jorba i 
Sendra i Jaume Jorba i Sendra. 

L’abril de 1970, en plena crisi del tèxtil a Terrassa, Rossend Camps 
i Mas (Terrassa, 7 de novembre de 1921), que havia sigut depen-
dent de Magatzems Jorba i que, durant els anys cinquanta, havia 
arribat a ser nomenat president del Gremi del Comerç, adquirí la 
totalitat de les accions de Marcel Jorba i entrà a formar part així 
de la societat, de la qual, a més, va ser nomenat secretari ge-
rent. Fou en aquell moment que es reorientà el negoci i es creà 
la marca Jorba Pantaló, que cobrí un període caracteritzat per 
l’expansió, ja que, de les tres botigues que es regentaven en un 
principi, s’arribaria a treballar amb setze comerços esquitxats per 
tot Catalunya2.1

Ana Fernández Álvarez
campanadas@telefonica.net

2  L’elaboració d’aquest escrit ha comptat amb la col·laboració de Montserrat Jorba i Valero 
i de Rafel Comes i Ezequiel. 

D’esquerra a dreta: Robert Servitje, 
Jaume Jorba, Llorens Servitje, Jaume 
Sendra i Josep  Torrellardona, socis 
de l’empresa Bimbo.



En acostar-se el moment de fer el servei 
militar, Josep Jorba va marxar a París on, 
gràcies al seus coneixements d’esperanto, 
va anar subsistint fins que va esclatar la 
Primera Guerra Mundial. Aleshores va marxar 
als Estats Units i, posteriorment, a Mèxic, 
on anys abans havien emigrat bastants 
membres de la família Sendra amb la qual 
estava emparentat, ja que es va casar amb 
Paquita Sendra i Grimau (Santa Margarida de 
Montbui, 23 de novembre de 1888 - Terrassa, 
11 de febrer de 1957), alhora que el seu 

germà Pau ho va fer amb la germana de la Paquita, Llúcia (Santa 
Margarida de Montbui, 13 de desembre de 1886 – Mèxic D.F., ?).

Pau Jorba i la seva esposa Llúcia continuaren a Terrassa treballant 
de teixidors i obriren una botiga al carrer del Raval de Montserrat, 
34, amb el nom de Casa Jorba. Quan Josep Jorba tornà de Mèxic, 
el 1922, acompanyat de Paquita Sendra, decidiren comprar, amb 

uns estalvis de la Paquita, dues cases a 
la plaça Vella, concretament les finques 
número 15 i 16, on, el 5 de maig de 1923,  
traslladaren la botiga del Raval. És així com 
van néixer els famosos Magatzems Jorba, 
on es venien peces de roba de confecció 
per a home i per a dona1. 

El 1930, la casa Jorba va ampliar la seva 
oferta comercial llogant els baixos de la 
finca número 7 de la mateixa plaça, on van 
obrir una camiseria. En aquells magatzems 
comercials es podien adquirir a preus molt 
assequibles tot tipus de productes tèxtils, 
sabateria, regals i altres. Tal com apareix a la 
premsa de l’època, fins a la inauguració dels 
Magatzems Jorba, els terrassencs solament 
tenien l’opció de desplaçar-se a Barcelona 

1  En aquells locals abans hi havia hagut, i fins al 1895, la coneguda sastreria d’Antoni 
Badrinas Falguera (Terrassa, 1824 – 20 de gener de 1897).

Magatzems Jorba, Plaça 
Vella, Terrassa, 1924. 
Procedència: Arxiu Tobella.

Llúcia Sendra i Grimau.

per gaudir d’aquest tipus de compres, normalment als magatzems 
El Barato, fundats el 1909 per Salvador Sindreu i Sunyer (Ger, ? – 
Barcelona, 10 de setembre de 1940) al carrer de Villarroel. 

Com a curiositat, a 
la primera pàgina del 
diari Crónica Social 
del 14 de novembre 
de 1923, la casa Jor-
ba assegurava que, 
amb motiu de la visita 
del rei a Barcelona, 
aquest aniria també 
a Terrassa i, especi-
alment, visitaria els 
seus magatzems co-
mercials els quals, 
segons els seus pro-
pietaris, eren de fama 
mundial, segurament, 
fent referència a la fama que sí que tenien els magatzems del mateix 
nom a Manresa, i que pertanyien a una branca familiar dels Jorba. 
La casa de Manresa fou fundada el 1904, el 1919 van obrir una su-
cursal a Brussel·les i, el 1926, una altra a Barcelona.

Durant la Guerra Civil espanyola els Magatzems Jorba van ser 
confiscats i posteriorment saquejats, primer per les tropes repu-
blicanes i després per les nacionals. Durant aquest període, Pau 
Jorba i la seva família vivien a Barcelona i la família d’en Josep 
va marxar a Santa Margarida de Montbui, poble natal de Paquita 
Sendra, fins que va acabar la guerra. 

Josep Jorba i Muntaner i el seu fill Josep Jorba i Sendra (Terrassa, 
4 de gener de 1926 – Bolvir, 6 de setembre de 2006), juntament 
amb el seu nebot Pau Jorba i Sendra, van recuperar la botiga cap 
al 1941, gràcies a l’ajut dels proveïdors. Posteriorment, Pau Jorba i 
Muntaner i la seva esposa, segons l’arxiu de moviments migratoris 
iberoamericans, es van instal·lar definitivament a Mèxic l’abril de 
1946 i van deixar el seu fill, Pere Jorba i Sendra (Terrassa, 1909 – 
Mèxic D.F, ?), treballant a les botigues de Terrassa.

Curiós anunci publicat a la primera pàgina del diari 
Crónica Social, el 30 de març de 1923, per la secció 
de mobles de la Casa Jorba, domiciliada al carrer de la 
Fontvella, 3, on, fins el novembre de 1920, hi havia hagut 
la sastreria d’Antoni Albareda.


