Eduard Calvet i Pintó (1875-1917), president del Congrés
La casa Calvet de l’arquitecte Antoni Gaudí, al carrer de Casp de Barcelona,
fou encarregada per aquest empresari, que presidí el VIII Congrés
Internacional de Cotoners. Va ser un industrial sin
gular i malaguanyat. Singular, però amb un caràcter molt diferent del de
Josep Puig i Llagostera, que també ho era. Singular perquè es distingí com
a persona molt compromesa amb el seu temps i no precisament en els
rengles conservadors, com li pertocava. Malaguanyat perquè morí als
quaranta-dos anys.
Eduard Calvet pertany a una segona generació de cotoners. El seu pare,
Pere Màrtir Calvet, casat amb Juliana Pintó, obrí una fàbrica de teixits de
cotó a Vilassar de Dalt, que deixà als seus fills, Pere, Eduard i Elisa, quan
morí el 1891. El 1902 els fills constituïren la societat Successors de Pere
Màrtir Calvet. A la fàbrica de Vilassar n’hi afegiren dues més, a Camprodon i
a Orís —la colònia d’El Pelut— a la conca del Ter. Eduard Calvet fou el
representant de la indústria cotonera espanyola als congressos
internacionals de Liverpool, Viena, Milà, Londres i Brussel·les i, finalment,
president del de Barcelona. Era vicepresident del Foment del Treball
Nacional, la primera patronal catalana.
Políticament era un catalanista d’esquerres. D’unes esquerres gens radicals,
si tenim en compte el temps. Però la burgesia catalanista es trobava
bàsicament en els rengles conservadors. Calvet milità en el Centre
Nacionalista Republicà, el partit polític creat per Ildefons Suñol i Jaume
Carner; assumí la presidència del diari El Poble Català; fou elegit diputat per
Solidaritat Catalana pel districte d’Arenys de Munt el 1907 i, el 1914,
senador per la província de Tarragona. Fou president de l’Associació
Protectora de l’Ensenyança Catalana.
A la seva mort el 1917, el seu germà Pere mantingué l’empresa en marxa
fins a la dècada dels anys trenta. La fàbrica d’El Pelut passà a l’empresa SA
Ymbern.
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