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A finals del mes de setembre passat es va presentar públicament el fruit d’un llarg, acurat i important 
treball realitzat pel Servei de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat: el document 
estratègic Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya. Es tracta d’un treball necessari i esperat 

que, a banda d’una anàlisi realista de situació, planteja, majoritàriament de forma encertada, el marc i 
les línies de treball prioritàries que caldrà establir en el futur per situar l’important patrimoni dels museus 
de Catalunya dins d’una societat moderna, culta i avançada.

Pel que fa al patrimoni industrial, i dins d’aquest els elements científics, tècnics, industrials i em-
presarials que formen aquest patrimoni global que coneixem com a patrimoni de la societat industrial, 
particularment en sortim prou ben parats i amb una clara millora respecte al primer document que es va 
presentar l’any 2015. Tres són els reconeixements i els acords que, en aquest sentit, aquest pla estableix i 
manifesta: la no-inclusió del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) dins un 
projecte integrador-difuminador d’un gran Museu Nacional d’Història de Catalunya; el reconeixement de 
la necessitat i l’obligatorietat de retornar al mNACTEC l’autonomia administrativa que mai hauria d’haver 
perdut, i el reconeixement i la consolidació de la xarxa temàtica del Sistema Territorial del mNACTEC com 
a referent nacional i territorial del conjunt del patrimoni científic, tècnic i industrial del país.

Caldrà, però, que a més d’aquest important posicionament i reconeixement, consensuats per tot l’ampli 
ventall d’institucions i persones que han participat en aquest pla, aquestes importants bones voluntats es 
vegin acompanyades de les necessàries actuacions pràctiques i reals per tal de dotar pressupostàriament 
i administrativament el Sistema Territorial del mNACTEC amb xifres, condicions i un reconeixement similar 
al que ja disposen les xarxes territorials de museus creades fa poc temps. La comparativa dotacional, 
econòmica, de recursos humans i de reconeixement de les xarxes temàtiques —que han sobreviscut com 
han pogut al llarg de més de 20 anys— amb les xarxes territorials de museus acabades de crear no pot 
realitzar-se per la realitat dels mitjans i suport polític amb què aquestes últimes han estat creades. 

Esdevenir dues xarxes, temàtiques i territorials, amb objectius i estratègies clars, complementaris i 
sumatoris, però amb recursos i reconeixement similars, ha de ser un objectiu prioritari per tal d’assolir les 
importants i engrescadores fites marcades en aquest Pla de Museus. Això i, de ben segur, moltes altres 
determinacions necessàries i decisions polítiques, entre les quals em permeto apuntar la necessària i 
obligatòria revisió i reformulació de lleis estratègiques i fonamentals avui dia superades, com la Llei de 
museus de Catalunya (1990) o la Llei del patrimoni cultural català (1993).
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SECCIó DE TRENATS  
DE LA FÀBRICA GROBER
La foto, feta a la factoria gironina el 1914, convida a una lec-
tura de gènere. La família Borrell-Portabella ha cedit a l’Arxiu 
Comarcal del Maresme tota la documentació del segle i mig 
de vida del grup, que es manté viu a Arenys de Munt amb 
Grobelàstic, i que va integrar, també, Nacional de Manufactu-
ras Matas, nascuda a Barcelona i traslladada a Pallejà.

Foto Col·lecció Grobelàstic – Magí Borrell i Portabella
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CASA DE LA TELEGRAFIA
La central telegràfica sense fils de la companyia anglesa Marconi Wireless 
Telegraph, ubicada al Prat de Llobregat, es va construir l’any 1911 seguint un  
projecte de Josep Puig i Cadafalch. Va estar en funcionament fins que es va 
abandonar la dècada del 1950, i es va restaurar l’any 2004. És una de les poques 
centrals radiotelegràfiques de Marconi que es conserven a Europa.

Foto AENA



miradES

FÀBRICA CASARAMONA
L’antiga fàbrica de teixits de cotó coneguda com Can Casaramona 
és una manufactura d’estil modernista construïda per Josep Puig i 
Cadafalch entre el 1909 i el 1912. És un conjunt de diferents naus 
d’una sola planta distribuïdes en un sistema de carrers interns. 
Funcionava amb energia elèctrica i en destaquen dues singulars 
torres utilitzades antigament com a dipòsit d’aigua. Actualment, 
és la seu del CaixaFòrum Barcelona. 

Foto Teresa Llordés
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LA PERIODISTA  
IRENE POLO 

I EL CONFLICTE MINER 
DEL 1933 A SALLENT 
ALS SEUS ARTICLES, VA RETRATAR  
LES DURES CONDICIONS DE VIDA  

DELS TREBALLADORS 
text Pilar Tur i Glòria Santa-Maria  

fotos Arxiu Nacional de Catalunya / Diputació de 
Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques

7
Vaga de Potasas Ibéricas del 1936. Sallent (Bages). 

Autor desconegut.

7
Portada del  

setmanari barceloní 
La Rambla del  

16 de gener del 1933,  
on es publica l’inici 

d’una crònica d’Irene 
Polo sobre les “jornades 
tràgiques” de Sallent.
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E
l 8 de gener del 1933 a Sallent es va produir un 
moviment revolucionari de l’anarquisme extre-
mista, en sintonia amb accions similars en altres 
localitats de Catalunya i d’Espanya. Els aldarulls 

van provocar tres morts a la localitat, nombrosos ferits 
i una vintena de detinguts. Uns dies després hi arribà 
la periodista Irene Polo, amb 23 anys, com a enviada 
especial del setmanari barceloní La Rambla.

El seu reportatge, publicat en portada el dia 16 de ge-
ner del 1933, amb el títol “Jornades Tràgiques — Sallent, 
el cau de l’angúnia”, explica la situació que hi troba i les 
versions de diferents persones sobre els fets ocorreguts 
i les causes del conflicte.

En primer lloc, la periodista visita l’Ajuntament, on 
parla amb l’alcalde i el secretari del consistori:
— Aquesta vegada no ha estat pas com l’any passat, 

que es va sumar al moviment tot el poble. És clar 
que el de l’any passat era una cosa innocent i fins i 
tot bonica, si vostè vol. Varen dir: “¿Anem a procla-
mar el Comunisme Llibertari? Anem-hi!”  I sense ni 
saber què era això del Comunisme Llibertari, la gent 
s’hi va anar darrere. Darrere la bandera roja i negra, 
l’escopeta a l’espatlla i la il·lusió de manar una es-
toneta. Però ara ha estat diferent, molt diferent... 
Fins els d’idees més avançades, més extremistes, 
ho han condemnat.

Irene Polo els pregunta per les causes de l’esclat:
— És molt senzill —contesta l’alcalde, seient davant de 

nosaltres i respirant fort—. Potser jo en tinc una mica 
la culpa.

— ¿Vostè?
— Sí; ja veurà: tots aquests deportats de l’any passat 

de Bata i Villa Cisneros, en tornar han vingut ací a 
treballar; a Fígols, a Súria i a Cardona se’ls han tret 
del davant, els han expulsat, els han negat el pa i 
la sal; jo no ho he volgut fer, els he deixat entrar, 
s’han col·locat a les explotacions de potassa, i ací 
s’han quedat. Jo, és clar, mai m’ho hauria esperat 
que haguessin fet això: creia que ja estarien prou 
escarmentats d’allò de l’any passat; però, noi!...

— Y además, ¿qué les va usted a hacer? —intervé l’alfe-
res de la guàrdia civil que assisteix a l’interviu—. La 
compañía esa que se ha puesto a explotar las minas 
de potasa, los necesita…

— Això, això ha estat la nostra perdició —sospira el 
secretari de l’Ajuntament—, aquesta companyia de 
les mines! Ditxoses mines! Tan tranquils que sempre 
havíem estat ací, amb les nostres fàbriques de tei-
xits i els nostres cinc mil habitants!... Un any i mig 
enrere, això era una bassa d’oli...

[...]
L’alcalde assenteix.
— El poble de Sallent és un poble ordenat i assenyat. 

D’idees avançades, això sí; republicà, democràtic, 
però anarquista, no. Fixeu-vos que en aquest mo-
viment del dia 8 no hi estaven complicats més que 
una vintena de veïns de Sallent...

[...]
— Què sé jo! —diu l’alcalde—. Aneu a saber, en una po-

blació de vuit-cents obrers, tots ells forasters, vinguts 
de Múrcia, d’Almeria, d’Aragó, un gran nombre d’ells 
revolucionaris com si diguéssim de professió, sortits 
de les presons i dels exilis, amuntegats aquí, vivint 
de qualsevol manera!...

 [...]
— Perquè no hi ha un altre problema —ens diu el se-

cretari de l’Ajuntament, senyor Prats—: el problema 
de l’habitació. La companyia de l’explotació de les 
mines, en establir-se aquí ara fa un any i mig, es 
va llançar al reclutament d’obrers, sense haver-los 
construït abans una colònia. De moment en va llogar 
uns dos-cents; dos-cents homes que llavors fou rela-
tivament senzill d’allotjar. A les antigues quadres de 
la fàbrica Torres, va posar-hi la companyia 150 llits i 
vint-i-quatre en un altre local que hi ha darrere de la 
Biblioteca Municipal. Els obrers restants trobaren lloc 
fàcilment rellogant-se pel poble. Però, nois, després 
n’han vingut sis-cents més...
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b
L’actor Buster Keaton amb la periodista 
Irene Polo a l’Hotel Romàntic de Sitges (1930).

— Ah!, mireu: hi ha cases particulars, pisets justos per a 
una família, on hi viuen tres o quatre, o sigui, catorze 
o quinze persones; catorze o quinze persones, homes i 
dones, vells i criatures, que dormen per terra, l’un da-
munt de l’altre. Als cellers, a les golfes, a les barraques 
de les vinyes i dels sembrats, que lloguen als pagesos, 
als corrals, a tot arreu on hi ha un parell de metres 
d’espai cobert, s’hi ha estès munts i munts de jaços...

— Però això és horrible!
— Sí, això és horrible ara a l’hivern, però compteu què 

serà a l’estiu, ací que hi fa tanta calor!
— ¿Així, fa poc d’això?
— Deu fer uns tres mesos que ha vingut aquesta nova 

remesa de sis-cents obrers.

Després Irene Polo, acompanyada per l’agutzil, visita els 
dormitoris de la companyia, on l’encarregat li descriu 
la vida en aquell espai i com s’hi van viure els fets del 
dia 8. Explica que han faltat a la feina des d’aleshores 
un centenar d’homes, tot i que pensa que no tots són 
culpables dels aldarulls. 

Després la periodista es dirigeix als dormitoris instal-
lats en uns corrals de porcs. No aconsegueix entrar-hi, 
però s’esvera en sentir grunys que surten de dins: 
— ¿Sent? —diu l’agutzil—. Són els porcs.
— ¿Però és que encara n’hi ha? —preguntem amb an-

gúnia.
— Pel que es veu...
— ¿I aquí hi dormen homes, potser?

BiogrAfiA 
Irene Polo, nascuda el 1909 i de formació autodidacta, va 
exercir el periodisme a la Barcelona dels anys trenta, en 
una curta i brillant carrera. Va passar per les redaccions 
d’algunes de les principals publicacions del moment (La 
Rambla, La Humanitat, L’Opinió, L’Instant, Última Hora).

En els seus reportatges i articles, valents i rotunds, 
denuncia sovint les injustícies socials i interpel·la els 
poders polítics o econòmics responsables, cosa que li va 
comportar animadversions personals i polèmiques amb 
altres publicacions.

Periodista de carrer i d’investigació, va viatjar 
freqüentment per cobrir les informacions: a diverses 
localitats catalanes en una sèrie de reportatges sobre 
el preu del pa en què desmuntava els arguments de la 
patronal sobre els costos de fabricació; a Madrid, per fer 
la crònica d’una manifestació de la dreta fent-se passar 
per una seguidora de Gil-Robles; a Andorra, per informar 
sobre l’ocupació pels gendarmes francesos i després 
de les eleccions; a París, per informar sobre la vida 
dels refugiats després dels fets de l’octubre del 1934; a 
Madrid, on cobrirà el judici del president Companys pels 
mateixos fets, etc. 

El febrer del 1936 va deixar temporalment el perio-
disme per marxar a Amèrica com a secretària de l’actriu 
Margarida Xirgu durant la seva gira teatral per diversos 
països. L’esclat de la Guerra Civil li va impedir tornar a 
Barcelona i a la seva professió. Després de la dissolució 
de la companyia teatral, Irene Polo va viure a Buenos 
Aires treballant com a cap de publicitat d’una empresa i 
fent traduccions. El 3 d’abril del 1942, afectada per una 
forta depressió, es va suïcidar. Tenia 32 anys.

ANC / Fons Gabriel Casas i Galobardes
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— Ja ho crec! I una gran colla. L’amo d’aquests corrals 
tenia abans una cria de tres-cents marrans; però 
amb aquella epidèmia del mal roig se n’hi varen 
morir més de dos-cents i ara es veu que ha llogat el 
lloc que li va quedar.
L’endemà visita unes galeries d’antigues mines de 

guix on li han dit que viuen unes vint persones. Al re-
portatge explica el que hi veu i reprodueix la conversa 
amb algunes de les persones que s’hi allotgen.

Les conclusions de la seva visita al poble són punyents:
A Sallent, doncs, hi ha prop de dues mil persones 
que viuen d’aquesta manera. Dues mil persones, 
vuit-centes de les quals només tenen  treball: dues 
mil persones apilades, entaforades pels racons, 
hostigades per la fam, la por, la incomoditat, la in-
tempèrie, la promiscuïtat... Dues mil persones que 
viuen pitjor que els gossos i que estan disposades a 
creure que ha arribat l’hora d’acabar amb la injustí-
cia social amb el seu malestar; que tenen al costat 
els propagandistes de la destrucció i la dinamita a 
l’abast de la mà... I estan per arribar dues mil més 
d’aquestes persones. I ve l’estiu, que farà impossible 
aquest precari emmagatzematge humà.

La periodista no pot estar-se, però, d’acabar el seu re-
portatge amb un toc d’humor:

Quan pugem a l’autobús que ha de portar-nos a 
Manresa, per tornar, un grup de parroquians del bar 
de la fonda surt a acomiadar-nos.

— Apa! —ens diuen amb un mig somriure de malastru-
gança—. Que si ha de venir cada vegada que hi hagi 
soroll, ja es pot comprar un auto!

Efectivament, Irene Polo va tornar uns mesos més tard 
per cobrir una vaga de braços caiguts, aquesta vegada 
com a periodista del diari L’Opinió. El 21 de març es 
publica a la portada del diari el seu article “Un problema 
més greu que el problema minaire, a Sallent”, on insis-
teix en el perill que suposa, en una població de 5.000 
persones, acollir-ne 2.000 més procedents d’altres llocs 
d’Espanya i que viuen en unes condicions inhumanes. 
Denuncia que la situació de tensió que es viu al poble 

pot derivar en enfrontaments entre nadius del poble i 
forasters. Per a la periodista, una conseqüència d’aques-
ta situació de tensió és la vaga de braços caiguts a la 
mina, que acaba amb el tancament de més de 100 
homes a la mina, sense menjar ni beguda, entre la in-
diferència dels habitants indígenes de Sallent.

L’endemà el diari publica el seu reportatge titulat “A 
340 metres sota terra”, on explica la vida al fons de 
les mines amb una entrevista a un vaguista. De fet, 
la periodista havia intentat baixar a la mina, però el 
Govern Civil de Barcelona li va denegar el permís i els 
responsables de la Guàrdia Civil que vigilaven l’entrada 
de la mina l’hi van desaconsellar, per la qual cosa Irene 
Polo hi renuncià i decidí parlar amb un dels treballadors 
“enterrats” que n’havien sortit per motius de salut. 

Finalment, la periodista acaba la sèrie de reportatges 
sobre els conflictes de la conca minera de l’Alt Llobre-
gat amb un treball que es publica a L’Opinió dos dies 
després, el 24 de març. En aquest cas es refereix a la 
vaga de braços caiguts a les mines de Súria per l’acomia-
dament d’un obrer. Amb l’eloqüent títol “I tot això, per 
què? — La capriciosa i inútil vaga de braços caiguts a les 
mines de Súria”, explica com es va originar el conflicte 
per l’acomiadament d’un treballador implicat en els fets 
del 8 de gener i que, segons alguns dels testimonis, 
provocava freqüentment conflictes amb l’empresa. Irene 
Polo destaca que el cas de Súria no pot comparar-se 
amb els fets de Sallent perquè l’empresa ha construït 
colònies per als miners i les seves condicions d’allotja-
ment són notablement millors que a Sallent. 

Després de la cobertura d’aquests fets, la periodista 
va continuar abordant informacions polítiques i laborals 
fins a esdevenir un nom important entre la professió i 
els lectors, com evidencien els textos de l’època i la 
persistència en el record dels seus companys, malgrat 
la seva mort tan prematura. [ 

Pilar Tur i Glòria Santa-Maria 
Autores de l’antologia Irene Polo, la fascinació del periodisme.

b
Vista general 
de l’empresa 
Potasas 
Ibéricas de 
Sallent el 1930. 
Foto de Sebastià 
Llenas.
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E
l Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC), entenent que el seu 
àmbit de treball no ha de limitar-se únicament 
i exclusiva als objectes científics, tècnics i in-

dustrials que configuren les seves col·leccions, i havent 
inclòs ja des de fa anys els elements immobles (edi-
ficis, construccions i obra civil) en el conjunt del patri-
moni de la societat industrial, proposa fer un nou pas 
endavant: la creació i posada en marxa del projecte 
Museu al Carrer (www.mnactec.cat/museualcarrer). Es 
tracta d’un projecte agosarat i ampli de recerca, estudi, 
catalogació i divulgació dels elements del patrimoni 
de la societat industrial que no estan protegits ni han 

MUSEU AL 
CArrEr 

UN PROJECTE 
DE PATRIMONI 

GLOBAL, 
PARTICIPATIU I 
INNOVADOR

LA INICIATIVA ANIMA TOTHOM 
A FER ARRIBAR AL mNACTEC 

FOTOS D’ELEMENTS DE 
PATRIMONI INDUSTRIAL qUE 
TROBI A LA VIA PúBLICA O A 

L’AIRE LLIURE

text Jaume Perarnau i Llorens

7
Exemple d’elements comercials i publicitaris 
que coexistien en un model característic de la societat 

industrial del segle xx.  
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estat estudiats, ubicats fora dels museus, als carrers i 
paisatges de Catalunya.

Fins a mitjan segle xx no es va tenir en consideració 
el patrimoni industrial i tècnic com una part integrant 
del patrimoni cultural d’una societat. Progressivament  
els objectes industrials, científics i tècnics han deixat 
de ser considerats obsolets i vells, i han passat a tenir 
la consideració d’antics i patrimonials, alhora que se 
n’ha pogut fer una revaloració econòmica i comercial. 
S’ha alentit el procés de destrucció del món tecnològic 
industrial i s’ha iniciat un procés de sensibilització i 
identificació social amb el patrimoni coetani a l’època 
viscuda. 

Patrimoni de la societat contemPorània
Els elements que inclou aquest projecte són tots aquells 
que, formant part d’un patrimoni social col·lectiu —el 
patrimoni de la societat contemporània—, no queden 
recollits, tractats, documentats, reconeguts, valorats 
ni protegits, però que, globalment, conserven un im-
portant valor social, col·lectiu, documental, identitari i 
testimonial d’una època i d’un moment. 

Són elements identificatius, visuals, paisatgístics, cor-
poratius, etc., d’especial rellevància i significació social 
per a bona part de la població, ubicats en l’espai públic, i 
que han viscut un determinat moment social, econòmic, 
tecnològic i cultural que està en procés de desaparició. 

b V N
L’evolució dels diferents sistemes de seguretat i 
protecció dels traçats de les carreteres pot 
evidenciar-se i classificar-se, encara avui dia en diversos 
trams de carreteres abandonades o secundàries. 
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Els elements produïts, els serveis a la producció, els ser-
veis a la nova societat industrial i la seva pròpia memòria 
col·lectiva són els àmbits generals del projecte.

Els elements singulars de la iniciativa, en aquesta 
primera fase, s’inclouen majoritàriament en l’àmbit dels 
serveis a la societat i es classifiquen en quatre àmbits 
temàtics: el paisatge del transport i les comunicacions, 
el paisatge de la publicitat i la informació, el paisatge 
del comerç i el paisatge del lleure (vegeu la taula amb 
el detall de la classificació dels elements del projecte).

Una crida a la ParticiPació ciUtadana
El funcionament del Museu al Carrer es fonamenta en 
una àmplia participació social i ciutadana. A través del 
formulari de participació incorporat a la web del mn-
actec.cat/museualcarrer, o bé també a través de les 
xarxes socials amb l’etiqueta #museualcarrer, totes  
les persones, institucions, administracions o entitats que 
vulguin participar en aquest treball col·laboratiu poden 
presentar les seves propostes, facilitant la imatge i les 
dades imprescindibles del lloc on es localitza l’element 
susceptible d’incorporar-se a la recopilació. El mNACTEC 
s’encarrega, si cal, d’ampliar la informació proporcio-
nada pels usuaris. A partir d’aquell moment l’element 
s’incorpora al web i a la base de dades de l’acció, es 
referencia i es posa a disposició dels usuaris. 

“A través del web o  
de les xarxes socials, totes 
les persones, institucions, 
administracions o entitats 

que ho vulguin poden 
presentar-hi propostes

7
Rètol de la part posterior de l’antic 
Cine Llobregat, a la Pobla de Lillet 
(Berguedà). Magnífica passarel·la 

metàl·lica per salvar el riu.

r
Publicitat estàtica i permanent del 
fabricant del mosaic hidràulic o 
“panot” utilitzat habitualment a 
les voreres de pobles i ciutats. 

N
Placa metàl·lica com a referent 
d’un edifici assegurat, dels primers 
anys del segle xx. Sant Martí 
Sesgueioles (Anoia).
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PESTANYES SUPEriorS (Àmbits del projecte)
A.  EL PAISATGE DEL TRANSPORT I LES 

COMUNICACIONS

A.1) El patrimoni històric de les carreteres 
catalanes
A.1.1.   Carreteres històriques, antigues o 

abandonades
A.1.1.1.   Traçats antics i/o abandonats de 

carreteres catalanes
A.1.1.2.   Infraestructures antigues de 

carreteres (túnels, ponts, etc.)
A.1.1.3.   Antigues travessies urbanes 

A.1.2.   Elements patrimonials de les carreteres 
catalanes
A.1.2.1.   Cases de peons caminers
A.1.2.2.   Duanes
A.1.2.3.   Tanques i sistemes de protecció 
A.1.2.4.   Fites quilomètriques 
A.1.2.5.   Benzineres, tallers i serveis
A.1.2.6.   Paradors, hostals i fondes
A.1.2.7.   Garatges i cotxeres
A.1.2.8.   Carreteres arbrades
A.1.2.9.   Altres elements patrimonials a les 

carreteres
A.1.3.   Informació i senyalització a les carreteres 

catalanes 
A.1.3.1.   Senyalització d’orientació i situació a 

les carreteres
A.1.3.2.   Altres informacions del transport i les 

carreteres

A.2) El patrimoni històric del ferrocarril
A.2.1.   Línies històriques del ferrocarril.  

Traçats antics i/o abandonats
A.2.2.   Elements patrimonials del ferrocarril

A.2.2.1.   Material mòbil ferroviari en espais 
públics urbans

A.2.2.2.   Instal·lacions i elements ferroviaris 
de via (viaductes, bàscules, topalls, 
giratòries, barreres, agulles)

A.2.2.3.   Instal·lacions i elements ferroviaris 
d’informació i senyalització (rètols, 
enclavaments, contrapès, senyals)

A.2.2.4.   Instal·lacions i elements ferroviaris 
de tracció (dipòsits d’aigua, sorreres) 

A.2.2.5.   Instal·lacions i elements ferroviaris 
de mercaderies (grues, carregadors)

A.2.2.6.   Instal·lacions i elements ferroviaris 
de viatgers (estacions, taquilles, 
andanes)

B.  EL PAISATGE DE LA PUBLICITAT  
I LA INFORMACIÓ

B.1) Publicitat i informació a places i carrers
B.1.1.   Elements publicitaris a places i carrers
B.1.2.   Elements de senyalització a places i carrers

B.2) Publicitat i informació específica de les 
carreteres
B.2.1.   Publicitat relacionada amb l’activitat a les 

carreteres
B.2.2.   Altra publicitat i informació a les carreteres

B.3) Elements d’identificació i informació 
corporativa 
B.3.1.   Elements d’identificació d’activitats 

corporatives i industrials 
B.3.2.   Elements d’identificació de delegacions i 

representativitat
B.3.3.   Elements d’identificació de serveis públics

B.4) Altres elements 
B.4.1.   Anuncis i rètols lluminosos
B.4.2.   Elements d’informació i publicitat efímers 

C.  EL PAISATGE DEL COMERÇ

C.1)  Botigues centenàries i tradicionals
C.1.1.  Botigues centenàries de queviures i 

alimentació
C.1.2.  Altres botigues i activitats centenàries o 

tradicionals
C.1.3.  Fondes, hostals i cases de menjar tradicionals
C.1.4.  Cafès i bars tradicionals

C.2)  Activitats comercials en portals

C.3) Elements d’identificació i senyalització 
comercial 

D.  EL PAISATGE DEL LLEURE

D.1) Ateneus, casinos i societats 
D.1.1.   Ateneus i societats de lleure obrer
D.1.2.   Casinos i societats de lleure empresarial i 

gremial
D.1.3.   Elements d’identificació i senyalització 

històrica d’ateneus, casinos i societats
 
D.2) Cinema i teatre
D.2.1.   Antics cinemes i teatres públics
D.2.2.   Antics cinemes i teatres privats i/o d’entitats 
D.2.3.   Elements d’identificació i senyalització 

històrica de cinema i teatre
 
D.3) Esport. Arqueologia de l’esport
D.3.1.   Antigues instal·lacions i recintes esportius en 

desús
D.3.2.   Antigues instal·lacions i recintes esportius en 

actiu
D.3.3.   Elements d’identificació i senyalització 

històrica de recintes esportius
 
D.4) Turisme
D.4.1.   Elements de reclam turístic territorial
D.4.2.   Edificis i instal·lacions turístiques en desús
D.4.3.   Elements d’identificació i senyalització 

històrica d’instal·lacions turístiques
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Tot el material recollit és consultable a través de la 
mateixa plataforma web, que actua com a repositori 
del projecte, amb visualitzacions dels elements segons 
l’àmbit o en un mapa, i amb la possibilitat de fer cer-
ques per paraules clau, tema, municipi, etc. En el web 
també es publiquen articles sobre les singularitats d’al-
guns dels àmbits o elements del projecte.

els carrers i els Paisatges com a mUseU
Els carrers i els paisatges del país són una gran sala 
d’exposicions del nostre patrimoni social més immediat 
i contemporani, lligat sempre a aquesta societat indus-
trial en contínua transformació científica i tecnològica. 
Des del mNACTEC, equipament cultural determinat per 
llei com a referent d’aquest patrimoni, fem un salt en-
davant i situem les sales d’exposicions dels museus al 
carrer. Perquè els carrers, els paisatges i els llocs de 
confluència social són, en si mateixos, un museu. Saber 
mirar cadascun dels detalls que hi ha fora de les parets 
dels museus, de les cases, dels edificis, dels magatzems, 
etc., a poc a poc, amb detall, amb acurada voluntat 
de saber i de descobrir, és una forma de coneixement 
i de riquesa cultural a l’abast del conjunt de la societat, 
que, justament, és la que ha creat i utilitzat aquests 
mateixos elements que ara es reivindiquen.

Alhora, el projecte ha de convertir-se en una plata-
forma perquè els museus no es vegin com a elements 
tancats, elitistes, corporatius d’una part de la societat 

N
Dos elements 
ceràmics de 
publicitat i 

reclam comercial 
amb notables 

aportacions artístiques 
i de significada 

identificació social. 

7
La utilització 

d’arbrat als 
laterals de les 

carreteres és 
una desconeguda 
solució tècnica, no 

paisatgística, de 
consolidació del ferm 
coneguda i utilitzada 

ja al segle xix.
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acomodada. Els museus del segle xxi relacionats amb 
el patrimoni de la societat industrial, el patrimoni de la 
societat contemporània, han de ser les grans avingu-
des del saber del conjunt de la societat, d’una manera 
amable, comprensible, alegre i a l’abast de la majoria 
de la societat. Un carrer nou que sigui el fonament de 
noves propostes de lectura i interpretació del patrimoni 
cultural comú. Un museu que es converteixi en el car-
rer major de la nostra comunitat. Sense nostàlgies ni 
malenconies, amb autenticitat i sense alteracions de 
l’originalitat. [ 

Jaume Perarnau i Llorens és director del mNACTEC

Per saber-ne més 
www.mnactec.cat/museualcarrer

Per contribuir al projecte, parlar-ne o informar-vos-en, 
també podeu fer-ho a les xarxes socials Twitter i a Instagram 

amb l’etiqueta #MuseuAlCarrer.
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“A
Eusebi Casanelles, 

primer director i creador 
del mNACTEC

Catalunya, el 
patrimoni industrial 
és part de la nostra 

identitat”

22

EntrEviSta

text Marc Serrano i Òssul   
fotos Enrique Marco

“L’expert en patrimoni industrial i museòleg Eusebi 
Casanelles i Rahola (Barcelona, 1948) va ser el 

primer director i el creador del mNACTEC i del seu 
Sistema Territorial: el seu “pare”, s’ha escrit. El va 
dirigir del 1983 al 2013. Per aquesta “paternitat”, 

va rebre, a l’abril, la Creu de Sant Jordi.
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EntrEviSta

E
l Govern ha distingit Casa-
nelles per la seva “concep-
ció innovadora del projecte 
museogràfic, traduïda en la 

creació del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya”, i, també, 
“de la xarxa de museus associats, 
distribuïts arreu del país. El seu 
impuls i el seu mestratge”, afirma 
l’executiu, “han estat decisius per 
a la incorporació dels béns indus-
trials al patrimoni cultural”. Rep EIX 
a casa seva, on parlem —i molt— 
de patrimoni industrial al Principat.

És enginyer industrial, 
vicepresident del Museu de 
la Colònia Vidal. Forma part 
del Comitè Executiu de la 
Comissió Internacional per a 
la Conservació del Patrimoni 
Industrial (TICCIH) com  
expresident. Forma part del 
Comitè del Patrimoni Industrial 
i de l’Enginyeria (IEHC) d’Europa 
Nostra, i és el delegat estatal de 
la Ruta Europea del Patrimoni 
Industrial (ERIH). Això no és, 
precisament, estar jubilat.
Seria molt difícil que, després d’una 
llarga trajectòria i d’una vida labo-
ral molt activa, ara m’instal·lés en 
una vida contemplativa sense fer 
res en concret. Ara, la meva vida 
és la d’un estudiós, i ajudo tant com 

puc persones i institucions en els 
camps del patrimoni industrial i la 
museologia. La gestió d’un museu 
pren tot el temps; especialment, en 
un de tan gran, que ha organitzat 
un Sistema Territorial de museus i 
que ha mantingut una gran activi-
tat internacional. La gestió és molt 
poc compatible amb escriure, que 
necessita calma i temps. Ara puc 
estar treballant en un tema tot el 
temps que vulgui.

Vostè va idear i desenvolupar el 
mNACTEC durant tres dècades, 
però, abans que la Generalitat 
l’assumís a principis dels 
vuitanta, ja formava part, a 
finals dels setanta, del seu  
nucli promotor: l’associació  
que en reivindicava la creació i, 
en general, la preservació del 
patrimoni industrial del país.
Quan era secretari de l’Associació 
d’Enginyers Industrials, el 1976, 
vaig tenir la idea d’impulsar un 
Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya. Conceptualment, 
era un museu basat en col·leccions, 
que mostraven l’evolució d’objectes 
tècnics tot ressaltant-ne la creativi-
tat humana, i en la conservació de 
processos de producció, que mos-
tren com es feien les coses. Creia 
que Catalunya, com a nació, havia 

de tenir un museu d’aquest àmbit, 
com la majoria de països europeus. 
Tot just quan vaig començar a tre-
ballar-hi, em vaig assabentar de 
l’existència de la TICCIH i dels movi-
ments per la preservació del patri-
moni industrial. M’hi vaig incorpo-
rar i vaig afegir com a nou objectiu 
del museu la conservació del patri-
moni immoble de la industrialitza-
ció. Pocs mesos després, a l’octubre 
del 1982, treballant, ja, a la Gene-
ralitat, vaig organitzar, juntament 
amb el govern basc, les I Jornades 
sobre la Protecció i Revalorització 
del Patrimoni Industrial. Una de les 
coses de què estic més content de 
la meva vida professional és que, 
gràcies a aquesta iniciativa, s’ha 
aconseguit que una gran part de la 
societat catalana reconegui el valor 
del patrimoni industrial. 

Anys enrere, es parlava 
d’arqueologia industrial i 
no, com ara, de patrimoni 
industrial. Ha canviat només 
la paraula o bé, també, el 
concepte?
Els anglesos van iniciar la protec-
ció del patrimoni industrial amb un 
concepte arqueològic, però, avui 
en dia, el que, en anglès, s’ano-
mena “arqueologia industrial” és 
el mateix que, en altres llengües, 

“Tenim el deure de 
conservar les restes 

més significatives de la 
industrialització  

perquè són el testimoni 
d’una era que va fer 

renéixer el país
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anomenem “patrimoni industrial”. 
De vegades, es diu que l’arqueolo-
gia industrial estudia i el patrimoni 
industrial conserva, però no és ben 
bé cert. Les entitats que tenen com 
objectiu conservar qualsevol patri-
moni també l’estudien. Una altra 
cosa és que el patrimoni industrial 
tingui un gran component arqueo-
lògic, ja que un dels grans valors de 
totes dues disciplines és considerar 
les restes materials com a docu-
ment i, per tant, no cal conservar 
tot el que es troba. 

Quin paper hauria de tenir, 
dins el conjunt del Patrimoni 
—així, en majúscules—, el que 
és industrial, científic, tècnic, 
tecnològic a Catalunya?
En el cas de Catalunya, el patrimoni 
industrial comprèn no solament els 

llocs productius, sinó, també, els 
magatzems, les cases dels obrers 
i dels burgesos, els centres socials 
com els casinos, els ateneus obrers, 
etc. Aquest patrimoni industrial és 
part de la nostra identitat. El nostre 
país es va formar a partir de l’Edat 
Mitjana, quan s’hi van configurar 
una llengua i una cultura pròpies, 
però, a la identitat catalana actual, 
s’hi ha d’afegir la cultura industrial: 
durant més de 100 anys, Catalu-
nya va ser com una illa industrial 
al sud d’Europa, molt influenciada 
per França, i el seu impacte va mo-
dernitzar i europeïtzar la cultura i la 
societat catalanes. Aquesta cultura 
va ser el factor que ens va diferen-
ciar de la resta d’Espanya, que es-
tava més centrada en l’agricultura, 
en les restes de l’imperi que encara 
posseïa fins a finals del segle xix i 

en la burocràcia; especialment, a 
Madrid. La cultura catalana, en 
sentit ampli, la van influenciar di-
versos factors, a part del productiu: 
el contacte permanent amb Euro-
pa, la inexistència d’un poder po-
lític i administratiu, el fet que les 
dones treballessin massivament 
(transmetien uns valors diferents 
als seus fills, més lliberals que els 
de les dones que estaven tot el dia 
a casa), etc. Aquesta evolució so-
cial diferent ha produït que les dues 
cultures hagin estat constantment 
en conflicte i que, a Catalunya, hi 
hagi hagut una percepció d’incom-
prensió per part d’Espanya.
El patrimoni el constitueixen les 
restes materials dels diferents perí-
odes de la història, i els recordem 
tot passejant i visitant el país. Te-
nim el deure de conservar les restes 

7
“Quan esborres el patrimoni, esborres la memòria”, alerta Eusebi Casanelles, 

i remarca els efectes actuals del nostre passat: “Vam ser la fàbrica d’Espanya”.
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i es mou? És exemple de res, el 
Principat (o ben al contrari)?
Som un exemple de conservació 
territorial del patrimoni industrial. 
L’any 1987, vaig assistir a Viena, 
per primera vegada, a una confe-
rència del TICCIH, i hi vaig presentar 
alguns exemples del que teníem al 
nostre país. Van quedar impactats. 
Van descobrir, meravellats, que un 
país del sud del Mediterrani, situat 
a Espanya —que, llavors, era consi-
derat endarrerida i poc indus trial—, 
tenia un patrimoni més que notable. 

més significatives de la industrialit-
zació per a les futures generacions, 
no pels seus valors estètics o d’anti-
guitat, sinó perquè són el testimoni 
d’una era que va transformar el país 
i que el va fer renéixer econòmica-
ment i culturalment.
 
Des del seu punt de vista 
privilegiat, sortim de Catalunya. 
Ens fixem en el marc europeu, 
i parlem, estrictament, de 
patrimoni industrial: com se’ns 
veu als cercles en què treballa 

Hi va haver dos factors que van in-
fluir en aquell impacte: l’existència 
de molts edificis productius d’estil 
modernista i la presentació del 
Sistema Territorial del mNACTEC, 
que, llavors, el configuraven uns 
15 futurs museus, cadascun dels 
quals tractava una temàtica sec-
torial diferent. És uns dels factors 
que ajuden a comprendre per què 
em van elegir president del TICCIH 
l’any 2000 malgrat pertànyer a un 
país de poc pes industrial vist des 
de l’exterior. En canvi, és curiós que, 
a Catalunya, a nivell administratiu, 
no s’hagi format cap comissió pú-
blica de patrimoni industrial com 
les que tenen altres països.  
El patrimoni industrial és particu-
lar respecte als altres patrimonis. 
És un testimoni del gran canvi de 
la història que representa la indus-
trialització, i la nostra societat és 
filla o neta d’aquesta. Comparteix 
amb la resta del patrimoni cultu-
ral característiques comunes, però 
posseeix, també, particularitats que 
l’en diferencien en molts aspectes. 
No és un patrimoni antic; els seus 
valors com a testimoni i document 
físic de la industrialització són els 
principals actius que en justifiquen 
la conservació. La dimensió artís-
tica i històrica hi tenen un menor 
pes relatiu en comparació amb la 
majoria dels béns culturals, i no té 
la singularitat del patrimoni artístic 
o històric més convencional. És un 
patrimoni del qual s’ha de seleccio-
nar els elements; no es pot conser-
var tot. La seva preservació passa, 
majoritàriament, per la reutilització 
per a diferents usos.

Fent una mica d’autocrítica, què 
és el que ja no som a temps 
de salvar?, és a dir, quines 
grans peces o infraestructures 
s’han perdut o no hem sabut 
preservar?
No vull ser triomfalista: en aquests 
35 anys, s’han destruït moltes coses 
que s’haurien d’haver preservat. 
Per exemple, a Cornellà de Llobre-
gat, hi havia la primera refineria de 

EntrEviSta

N
“El patrimoni industrial és la voluntat de deixar una petjada de l’època 
que va revolucionar la societat. Som fills d’aquell canvi”, subratlla Casanelles.
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petroli del país, una peça fonamen-
tal dins del món del segle xx. O, al 
Poblenou, hi havia uns magatzems 
de gra de l’arquitecte Elies Rogent 
que eren importants per enten-
dre el comerç de blat a Barcelona. 
Podria citar-ne molts, com l’edifici 
L’Espanya Industrial, de Sants. Però 
hem d’estar molt orgullosos del 
que s’ha salvat. Ara, hem de loca-
litzar els llocs que encara existeixen 
i que són cabdals per entendre la 
història d’un poble o regió, o que 
són únics al país. 

I què és el que encara podem 
recuperar i hauríem de salvar o 
de rehabilitar, de reutilitzar?
Tenim feina per anys. Per exemple, 
tenim unes 70 colònies industrials 
tèxtils i s’hauria de planificar què 
se’n conserva i com. Un lloc que 
m’interessa molt és el molí d’en 
Torrella, de Sabadell, que era ba-
taner, ja que no se n’ha conservat 
cap; és una peça clau per entendre 
la indústria llanera de Terrassa i 
Sabadell. També s’haurien d’estu-
diar arqueològicament les restes 
de dos alts forns, situats a Ripoll i 

a Anglès. Un aspecte únic del pa-
trimoni industrial de Catalunya rau 
en el fet que, en el nostre petit 
territori, es van establir empreses 
de molts sectors industrials i hi va 
haver mines de tot tipus. Per això, 
el Sistema Territorial del mNACTEC 
inclou 28 museus de temàtiques 
diferents. Cada població hauria 
d’estudiar quins elements necessi-
ta preservar per entendre la seva 
història recent, i, a escala nacional, 
caldria determinar els paisatges 
industrials i decidir com actuar-hi.

Acabem amb la pregunta 
Procés, la que toca. Com 
pot beneficiar, perjudicar 
o condicionar el patrimoni 
industrial el moment polític 
actual?
Avui, la societat canvia constant-
ment, i és molt difícil diagnosticar 
les conseqüències del que estem 
fent ara. No crec que l’afecti gaire. 
Veig una amenaça més gran en la 
tendència, a escala internacional, 
a disminuir els pressupostos dels 
sectors que no són, directament, 
productius; afecta les institucions 

d’ajuda social i les culturals. També 
hi ha una tendència negativa per 
part dels departaments de Cultura 
en relació al patrimoni: cada ve-
gada se centren més en les arts i 
en l’organització d’esdeveniments 
que poden ser musicals, una gran 
exposició o un festival de qualse-
vol tipus. Són activitats efímeres 
que requereixen, solament, una 
despesa puntual; en canvi, el pa-
trimoni cultural, incloent-hi els 
museus, representa grans inver-
sions i un manteniment constant. 
També hi ha una altra tendència: 
passar aquest patrimoni de les ad-
ministracions de Cultura a Turisme; 
no tinc res en contra d’aquests úl-
tims perquè donen un valor eco-
nòmic i social al patrimoni, però 
no n’han de ser els responsables 
perquè tenen una inclinació cap a 
tractaments superficials dels llocs. 
Per part nostra, hem de repensar 
la funció del patrimoni cultural  
en la societat actual: el patrimo-
ni industrial té el gran avantatge 
que la seva conservació passa per 
la reutilització, i aquest fet ofereix 
grans possibilitats. [

“Cada població hauria 
d’estudiar quins elements 
necessita preservar per 
entendre la seva història 
recent, i caldria determinar 
els paisatges industrials
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7
Muntatge d’un 

alternador de la 
central de Seira.

Arxiu mNACTEC 
/ Fons Catalana de 
Gas y Electricidad, 

1918.
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LA LLUM qUE ENS VA 
CANVIAR LA VIDA 

textos  
Marc Serrano i Òssul

L’IMPACTE SOCIAL REVOLUCIONARI  
DE L’ELECTRIFICACIó
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R
es no seria tal com és sense electricitat: sen-
se l’energia elèctrica aplicada a la nostra vida 
quotidiana per fer-la millor, o sigui, més cò-
moda, més ràpida, més fàcil, més eficient. La 

il·luminació, la climatització, el transport, l’alimentació, 
la comunicació, l’oci, la cultura, la ciència, tots i cadas-
cun dels sectors de l’economia... Sense endolls, sense 
bateries, sense piles, sense la infinitat de ginys varis 
que fan funcionar i que ens envolten al llarg del dia, 
qualsevol àmbit del món privat i del públic (les cases, 
les feines) no anirien tal com van, tal com trobem del 
tot natural que rutllin. Resulta gairebé inimaginable el 
temps, molt menys remot del que podria semblar, en 
què es vivia —sovint, literalment— a les fosques. Ens 
endinsem en la revolució de la llum —l’electrificació— i 
en el seu enorme impacte en el dia a dia dels ciutadans 
en tots els àmbits.

I LA LLUM 
ES FEU

doSSiEr

LA LLUM AL fiNAL DEL TúNEL
En l’electricitat, tot plegat ve de molt més 
enrere. Va haver-hi un llarg camí entre el 
descobriment de l’electricitat com a fenomen 
natural i la seva producció, distribució i 
aplicació sistemàtiques per a ús públic, 
domèstic i industrial. L’electromagnetisme es 
coneixia des de l’antiguitat; fins als segles xvii, 
xviii i xix, però, no s’avança en el seu estudi de 
manera significativa. Els grans teòrics deixen 
pas als enginyers entre el xix i el xx, quan es 
desenvolupen les tecnologies elèctriques. 
Els dos primers àmbits d’ús rellevants de la 
nova energia són públics: les comunicacions 
d’una banda, i, de l’altra, l’enllumenat i el 
transport a les ciutats; en aquest escurçament 
de distàncies, sobresurten fites com ara el 
telègraf elèctric de Samuel Morse (1833), el 
telèfon de Graham Bell (1876) o la locomotora 
elèctrica de Werner von Siemens (1879). Les 
ciutats guanyen claror amb l’enllumenat públic 
elèctric —Thomas Alva Edison perfecciona 
la bombeta el 1879—, i guanyen velocitat 
amb els tramvies. La indústria catalana viu 
una veritable revolució amb la implantació 
dels motors elèctrics, i l’oci s’il·lumina: els 
germans Lumière fan la primera projecció 
cinematogràfica el 1895.

N
Alternador francès dels primers anys del segle xx usat 

a la central hidroelèctrica de Flix. Inicialment, va ser utilitzat 
al canal de Panamà, i, actualment, s’exposa al mNACTEC. 

(Reg. 3400.)

7 
Telèfon suec Ericsson de 
sobretaula de l’any 1885, un dels 
primers telèfons elèctrics domèstics 
que es van fabricar i comercialitzar. 
A dia d’avui, forma part 
de les col·leccions del 
mNACTEC.  
(Reg. 1846.)
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“El Principat va ser pioner 
en l’electrificació. Aquest fet 

capgira la tendència dels 
catalans a pujar amb retard 

al tren de les innovacions  
del segle xix

claror elèctrica? L’aterratge de la novetat al Principat va 
tenir lloc fa uns 140 anys: “L’arribada de l’electricitat a 
Catalunya va seguir la mateixa seqüència que en altres 
països. En una primera etapa, l’element primordial va 
ser la construcció d’instal·lacions privades per a fàbri-
ques, magatzems o locals públics. L’ús que se’n feia era 
essencialment per a l’enllumenat, i molt aviat per a 
la tracció de vehicles, els tramvies”, escriu l’historiador 
econòmic Carles Sudrià.

El Principat —i, més concretament, la capital, Barce-
lona— va ser pioner en l’electrificació. Sudrià no dubta 
a parlar del “caràcter primerenc, gairebé pioner, de l’es-
trena barcelonina”, que té dos noms propis poc cone-
guts: Ramon de Manjarrés i Tomàs Dalmau. El primer, 
director de l’Escola d’Enginyers Industrials, encapçala 
el 1874 l’adquisició, per fer-hi recerca, de la primera 
màquina dissenyada per l’enginyer belga Zenobe Gram-

N
Quadre elèctric de la subestació del Cinca. 

Arxiu mNACTEC / Fons Catalana de Gas y 
Electricidad, 1918.

Aquest dossier d’EIX se centra en l’impacte social, 
familiar i individual de l’arribada de l’electricitat: en els 
efectes pràctics, en el lleure i en el treball de tothom, 
dels diversos experiments i invents elèctrics, i de les 
seves aplicacions posteriors, no pas en el seu vessant 
més històric o tècnic. Hi analitzem el canvi espectacu-
lar que van comportar les aplicacions domèstiques de 
l’electricitat (des de la il·luminació de la casa fins als 
electrodomèstics), urbanes (als carrers i espais públics), 
industrials (la generació d’energia, la indústria, etc.) i 
lúdiques, com el cinema, els espectacles musicals...

catalUnya, Pionera en l’electrificació
Abans de submergir-nos en la manera com la llum ens 
va transformar la vida com a societat —ens la va millorar 
i ens la millora—, convé, però, que ens posem, ràpida-
ment, en situació. Com passa el país de la foscor a la 
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me, presentada a l’Exposició Universal de Viena de l’any 
anterior; el segon, promotor de la Sociedad Española de 
Electricidad, ja durà a terme les primeres instal·lacions 
comercials. Dues de les grans fàbriques barcelonines 
del moment, Batlló i La Maquinista, ja s’il·luminaven 
amb electricitat el 1875. D’alguna manera, aquest fet 
desmenteix o capgira la tendència dels catalans a pujar 
amb retard al tren de les innovacions tecnològiques del 
segle xix.

la vUitena ciUtat amb xarxa elèctrica
Les cases, però, i les empreses petites, encara conti-
nuaven, per entendre’ns, a les fosques. Un nou pas en 
la introducció de l’energia elèctrica al país consistiria a 
dur-hi l’electricitat que es generava amb gas o vapor de 
manera centralitzada. El cap i casal també va sobresortir, 

doSSiEr

“El cap i casal també va sobresortir per 
la seva precocitat: va ser la vuitena 

ciutat del món i la sisena d’Europa amb 
distribució pública d’electricitat

r
Construcció de la canonada forçada de la Centrau 
de Vielha (Val d’Aran), inaugurada l’any 1947 al 
riu Garona. Foto: Inventari del Patrimoni Industrial de 
Catalunya – Val d’Aran.

DE CAPDELLA AL CEL
El 28 de gener del 1914, entrava en servei la 
primera gran central hidroelèctrica del Principat 
que produïa corrent altern i que el duia a 
Barcelona per il·luminar-la i alimentar-ne les 
fàbriques. La impulsava l’empresa Energía 
Eléctrica de Cataluña, creada pel financer, 
emprenedor i polític Emili Riu, natural de 
Sort, amb l’ajut de capital francès i suís, i 
materialitzava un somni: connectava la xarxa 
de llacs de la capçalera del riu Famisell, a la 
Vall Fosca (Pallars Jussà) —actualment, dins 
el Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici—, per dur-ne l’aigua fins a l’estany 
Gento, convertit en dipòsit, des del qual es feia 
caure fins a la central per un desnivell quasi 
vertical de 800 metres. 

L’empresa de Riu va acabar, el 1923, 
fagocitada pel colós de Pearson, la Barcelona 
Traction, a través de Riegos y Fuerza del Ebro 
(La Canadenca), que li feia la competència des 
del 1912 amb el canal i la central de Seròs, i 
amb l’embassament de Sant Antoni i la central 
de Talarn. Propietat, ara, d’Endesa, la central 
de Capdella encara està en funcionament i 
també n’acull avui dia el Museu Hidroelèctric, 
gestionat per l’ajuntament, que forma part del 
Sistema Territorial del mNACTEC.
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en aquest cas, per la seva precocitat: va ser la vuitena 
ciutat del món i la sisena d’Europa amb distribució pú-
blica d’electricitat, segons Joan Carles Alayo. Ara bé, no 
tot van ser flors i violes en la irrupció a casa nostra de 
l’electricitat, i en l’inici, doncs, del canvi social sorpre-
nent i revolucionari que va permetre: “Si bé és veritat, 
doncs, que la innovació pròpiament dita va arribar molt 
aviat, gràcies a gent competent i amb empenta”, ex-
plica Sudrià, “també ho és que el ritme amb el [qual] 
inicialment es va estendre la nova forma de consum 
d’energia va ser més aviat modest”.

La companyia de Tomàs Dalmau va fracassar com 
a iniciativa autòctona a causa de la poca contenció de 
la despesa per mer desconeixement i, també, com a 
conseqüència de la poca demanda, dos factors que, 
afegits a la Febre d’Or, la van sentenciar a mort; ho ha 
conclòs Jordi Maluquer, que ha estudiat a fons aquella 
primera Sociedad Española de Electricidad. Els barcelo-
nins, començant pel seu ajuntament, arrufaven el nas 
davant de la innovació: la reconeixien —les exposicions 
universals en difonien les tecnologies i en cantaven 
les lloances—, però la consideraven, amb raó, costosa: 

r
L’origen americà era 
un reclam d’eficàcia 
assegurada en la 
publicitat 
d’electrodomèstics 
de mitjans del segle xx.  
Centre de Documentació 
del mNACTEC.

b
Instal·lació d’un 
rotor elèctric a la 
Centrau d’Arties 
(Val d’Aran) l’any 
1955. (Foto: Inventari 
del Patrimoni 
Industrial de 
Catalunya –  
Val d’Aran.)
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Aquelles dues primeres companyies, la Barcelonesa 
i la Catalana, generaven energia elèctrica en centrals 
tèrmiques situades a la capital catalana mateix: la 
Barcelonesa al Paral·lel, la Catalana al carrer Vilanova, 
inaugurades, totes dues, el 1896. Havia començat la 
versió catalana del que Sudrià titlla de “gran batalla 
de l’electricitat tèrmica” entre les subministradores de 
material elèctric internacional (i, també, d’energia per 
fer-lo anar) per a un mercat català molt llaminer, una 
fase en què predomina la producció d’electricitat en 
centrals tèrmiques.

L’”índex de penetració en el mercat barceloní” de 
les dues flamants companyies tèrmiques, en paraules 
d’Alayo, serà fonamental per a l’etapa següent, que co-
mença a principis dels anys deu del segle xx, quan arriba 
a Catalunya la tecnologia que permet transportar el fluid 
elèctric de punta a punta del país, i quan hi arriba, tam-
bé, el perfeccionament dels motors elèctrics, i, gràcies 
a ells, el boom de l’energia hidroelèctrica, l’electricitat 
generada per la força de l’aigua; en el cas de Catalunya, 
a l’Alt Pirineu.

l’era de l’aigUa qUe fa llUm
La nova era la impulsen personatges del país com Emili 
Riu o Domènec Sert, i la protagonitzen empreses com 
la Hidráulica del Freser, de capital basc; Energía Eléctrica 
de Cataluña, amb diner francès, alemany i suís, i, sobre-
tot, la Barcelona Traction, Light and Power canadenca, 
del grup de Fred S. Pearson, que va acabar comprant la 

per generar electricitat, calia carbó, i el carbó era car. 
L’elèctrica de Dalmau va “sucumbir davant un mercat 
d’electricitat poc preparat i una situació econòmica poc 
propícia per a un creixement empresarial”, en paraules 
de Joan Carles Alayo.

Ni l’Exposició Universal ni el contracte amb el govern 
local per a l’enllumenat públic van evitar la suspensió 
de pagaments de l’empresa, que va allargar l’agonia 
gràcies a l’acord amb una societat britànica fins al 1894; 
en aquell moment, tots els seus actius i clients van ali-
mentar la nova Compañía Barcelonesa de Electricidad, 
dependent de l’alemanya AEG. Davant d’aquest fet, les 
dues gasistes barcelonines (la Sociedad Catalana para 
el Alumbrado por Gas i Eugène Lebon et Cie.), que pro-
duïen llum amb gas des de mitjan xix, planten cara el 
1896 a la Barcelonesa amb la Central Catalana de Elec-
tricidad, amb l’alemanya Shukert, competidora d’AEG, 
com a proveïdora.

“La segona revolució de la  
llum —i la definitiva— 

consisteix en el canvi de font 
a partir del 1910: les centrals 
hidràuliques prenen el relleu 

de les tèrmiques

7
Comportes de l’embassament de Sant Antoni 

(Talarn, Pallars Jussà), un 
dels més grans de Catalunya, inaugurat l’any 1916. 

Foto: Arxiu mNACTEC – R.Blanch.

b
També pioner 
de la ràdio, 
Eduard Rifà 
i Anglada 
fabricava les 
populars 
llanternes 
Lot i va 
introduir les 
neveres al país 
amb la marca 
Frigidaire.
Centre de 
Documentació 
del 
mNACTEC.

b
Catàleg 
del 1966 de 
les bombetes 
incandescents 
Sklar, 
fabricades 
per l’empresa 
homònima de 
Teodor Campí 
Cussó.
Centre de 
Documentació 
del 
mNACTEC.
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cessitat d’energia d’una indústria puixant a partir de la 
segona meitat del xix. Ara bé, la segona revolució de 
la llum —i la definitiva, la que més capgira la realitat 
social— consisteix en el canvi de font a partir del 1910. 
Fa, doncs, un segle amb prou feines. Fins a principis del 
segle xx, les centrals tèrmiques cremaven el carbó car i 
escàs —se n’havia d’importar del Regne Unit— amb què 
funcionaven, també, les màquines de vapor de les fàbri-
ques; a partir de llavors, però, les centrals hidràuliques 
prenen el relleu de les tèrmiques al capdavant de les 
fonts d’energia elèctrica: en comptes de cremar un com-
bustible fòssil perquè la força del vapor d’aigua mogui la 
turbina d’un generador, s’aprofita l’energia mecànica de 
la caiguda de l’aigua per un desnivell natural o artificial.

Més abundant, més barata de generar i, també, més 
fàcil de transportar i més efectiva de consumir gràcies 
al perfeccionament dels motors elèctrics, la nova ener-
gia hidroelèctrica impulsa amb força, a tota màquina 
—enèrgicament, mai més ben dit—, la democratització 
progressiva de l’electricitat a les llars catalanes al llarg 
del primer terç del segle passat. Abans, però, ha de 
vèncer resistències materials i mentals: en un primer 
moment, la llum es queda al carrer; es destina al trans-
port, a les comunicacions i a l’ús públic (l’enllumenat, 
els equipaments). La producció industrial d’electricitat 
també sacseja la indústria: en mecanitza els processos 
i en desenvolupa nous sectors gràcies al fet que les 
factories externalitzen la producció d’energia, que ja no 
cal que produeixin pel seu compte.

Compañía Barcelonesa de Electricidad a AEG i esdeve-
nint quasi un monopoli a través de la concentració em-
presarial. Convindria afegir-hi Catalana de Gas y Electri-
cidad. A principis dels anys trenta —a les portes, doncs, 
de la Guerra Civil—, Catalunya consumeix més del doble 
d’electricitat per habitant que el conjunt d’Espanya; el 
52%, hidroelèctrica.

El mateix Carles Sudrià destaca els tres grans avantat-
ges de la diguem-ne domesticació de l’energia elèctrica: 
és flexible, és transmissible i es pot produir de maneres 
molt diverses. És a dir: una mateixa energia (el flux 
elèctric) serveix per generar efectes molt diversos: llum, 
calor, moviment...; unes companyies específiques po-
den generar-la aprofitant la força de la natura (l’aigua, 
el vent) i dur-la on calgui, i les empreses poden ser, 
perfectament, petites, i tenen màquines autònomes, 
deslligades de la dictadura de la turbina o de la mà-
quina de vapor.

Amb una indústria de generació i transmissió i amb 
uns aparells domèstics cada cop més sofisticats, el cor-
rent elèctric va permetre, a cavall dels segles xix i xx 
—i no pas de cop, sinó de manera progressiva—, “una 
innovació revolucionària que va canviar de soca-rel les 
formes de viure i de produir”, assegura Sudrià, i que, en 
el cas de Catalunya, “va tenir encara més importància 
perquè va permetre alliberar-se” en part “de la pesada 
llosa d’una energia com la del carbó”.

Al Principat, una primera revolució de la llum es pro-
dueix amb l’electrificació incipient, empesa per la ne-
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“Gràcies a millors motors 
elèctrics, els electrodomèstics 
es comencen a desenvolupar 

i popularitzar als Estats 
Units i a Europa entre les 

dues guerres mundials

Al tombant de segle del xix al xx, la implementació 
particular —domèstica, casolana— es reserva a l’elit, a la 
burgesia, l’única que s’ho pot permetre. L’arribada mas-
siva del fluid elèctric als domicilis dels catalans de tota 
classe i condició encara trigarà un parell de dècades: 
la il·luminació, la calefacció, la conservació d’aliments 
amb electricitat a les llars no arrencarà fins ben entrat 
el nou segle, s’aturarà en sec amb la Guerra Civil i els 
anys d’autarquia de la postguerra fins a mitjan cinquan-
ta, i, en alguns casos, és ben recent, o, segons com, en-
cara no s’ha produït del tot. Pensem, per exemple, en 
els fogons vitroceràmics o d’inducció, o en els raspalls 
de dents elèctrics. Algunes de les ràfegues de l’entrada 

7
Rètol pintat de la central  

transformadora de l’Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del 

Ribagorzana (ENHER) a la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà. Foto: Arxiu 

mNACTEC – R. Blanch.

r
Excepcional plànol de distribució 

elèctrica de la ciutat de Barcelona, de 
més de set metres de llarg, datat entre el 
1910 i el 1911, i corresponent a l’antiga 
Compañía Barcelonesa de Electricidad. 
(Foto: Arxiu mNACTEC – R. Blanch).
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progressiva de ginys elèctrics a les llars catalanes, els 
lectors les tindran ben presents en la memòria: l’ale-
nada d’aire fresc dels seixanta i setanta i els seus petits 
electrodomèstics, o bé la invasió d’aparells electrònics 
d’imatge, so i comunicació cada vegada més sofisticats 
des dels vuitanta..

Gràcies, també, a motors elèctrics cada cop millors, 
els electrodomèstics es comencen a desenvolupar i 
popularitzar als Estats Units i a Europa entre les dues 
guerres mundials; al Vell Continent, sempre més tard. 
Els primers són la planxa, el ventilador, la ràdio, el gra-
mòfon, la rentadora i la nevera. A Catalunya, els primers 
habitatges del tot electrificats hi apareixen als anys deu 

ELèCTriCS i DoMèSTiCS
A les cases, els nous aparells elèctrics eleven  
el confort fins a cotes impensades; a Catalunya, 
la seva popularització no és un fet fins ben 
entrat el segle xx i, sobretot, un cop passada  
la postguerra. 

La màgia de la primera bombeta —l’aplicació 
domèstica de l’electricitat més precoç— fascina 
les famílies. La cuina econòmica de llenya o 
carbó, estesa des de principis del xix, deixa pas 
a l’elèctrica —un relleu ben recent—, passant, 
abans, pel gas natural o butà. Les neveres elèc-
triques arraconen les de gel. Fa poques dècades, 
el rentaplats buida les piques. L’aigua sanitària i 
l’ambient s’escalfen amb calderes i amb estufes 
o radiadors elèctrics. Amb la rentadora, les buga-
deres ja no fan safareig. Els ascensors relleven 
les escales inacabables. Petits electrodomèstics 
endolceixen la vida: la batedora, l’afaitadora, 
l’assecador, el ventilador, el microones. En 
l’àmbit de la comunicació i l’entreteniment, la 
ràdio, el gramòfon (després, tocadiscos, radio-
casset, reproductor de cedés, iPod), el televisor, 
cada cop més sofisticat... Neixen nous comerços 
vinculats a l’electricitat. I l’electrònica, la infor-
màtica... Des de les joguines fins als audiòfons, 
la vida és elèctrica de principi a fi.

bN
La publicitat 
d’electrodomèstics reflecteix 
i reforça rols de gènere clarament 
diferenciats: la casa i les tasques 
domèstiques són femenines. 
Centre de Documentació del 
mNACTEC.
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“Contràriament al que havia 
passat en l’adopció de la 
il·luminació elèctrica, els 
primers electrodomèstics van 
haver de vèncer resistències 
importants

i vint; es tracta, però, encara, de molt poques llars, i 
només de Barcelona, un fenomen aïllat. “L’examen 
d’alguns projectes conservats a l’Escola Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona”, explica Horacio Capel, “mostra 
que és en aquests anys quan comencen a dissenyar-se 
les instal·lacions d’aquest tipus. De fet”, precisa, “no-
més a la dècada del 1930 començaria a generalitzar-se 
la construcció de les cases amb totes les instal·lacions 
elèctriques incorporades”.

l’electricitat entra a casa
El gruix de les llars catalanes no s’electrifica de cop. “La 
instal·lació elèctrica a l’habitatge va permetre, en una 
primera fase”, apunta Capel, “instal·lar-hi la il·lumina-
ció, facilitada i abaratida a partir del 1911 amb la inven-
ció de la làmpada de filament de tungstè. Alhora —o 
més tard, segons els casos— va possibilitar l’augment 
del nombre d’aparells que usaven aquesta energia per 
a altres usos domèstics”. Els electrodomèstics, impa-
cients, ja picaven a la porta de casa.

I hi van començar entrar amb una certa empenta 
abans de la Guerra Civil. La vida privada —i, especial-
ment, el paper que hi té la dona— es transforma. “Te-
nim constància”, exposa el catedràtic, “que els anys 
trenta van aparèixer ja a Catalunya llibres sobre l’elec-
trificació de la llar i es van fer xerrades radiades sobre 
l’electrificació a la casa”. Tot i això, convé no perdre de 
vista que els obstacles es mantenen: els electrodomès-
tics incrementen el consum d’electricitat i exigeixen una 
inversió notable. La seva difusió, doncs, va a poc a poc; 
és, de fet, “molt lenta”, sosté Capel, que conclou amb 
la constatació principal: “Aquests aparells eren cars i 
escassos. A la dècada dels trenta la reduïda demanda 
determinava que les fàbriques de material elèctric per 
a ús domèstic fossin molt limitades a Espanya”. La rea-
litat és que el gruix de la població viu allunyada dels 
electrodomèstics.

Contràriament al que havia passat amb l’adopció de 
la il·luminació elèctrica en l’àmbit domèstic, els primers 
electrodomèstics van haver de vèncer resistències im-
portants: van entrar a les cases amb calçador gràcies 
a un argumentari articulat per les companyies elèctri-
ques i els fabricants de ginys. Escriu Jordi Ferran: “A 
diferència del que succeïa amb la il·luminació, que ja 
s’havia consolidat, els aparells domèstics elèctrics ha-
vien de guanyar-se el favor del públic, per la qual cosa, 
prèviament al discurs al voltant dels seus usos —que 
també existia—, es va bastir un discurs per justificar la 
seva necessitat, que, inevitablement, havia d’anar més 
enllà de la simple apel·lació a la modernitat”. Lloar el 
progrés no era suficient: “A diferència del que succeïa 
amb la il·luminació, els aparells elèctrics encara no es-
taven plenament acceptats, la qual cosa en dificultava 
la implantació”.
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CAP CASA SENSE TELE
Les dades són de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de 
l’Enquesta de condicions de vida de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) 
espanyol. I són sorprenents: reflecteixen l’estat actual de l’electrificació 
de les llars del Principat. A principis de la dècada, el 2012, el 99% de les 
cases catalanes —la pràctica totalitat, doncs: quasi totes— tenien televisor 
en color i rentadora, un tant per cent quasi idèntic al registrat la dècada 
anterior —el 2004, concretament. Alerta, però: només un 75% de les 
famílies ja gaudien d’ordinador personal, 18 punts percentuals més que 
el 2004, en què només hi havia computadora a poc més de la meitat 
dels domicilis catalans —en un 57%, per ser exactes. Afirmar, però, que 
tothom, sense excepció, té accés fàcil a l’energia elèctrica per satisfer 
les necessitats bàsiques no és just. Sempre segons l’Idescat, l’1,4% de 
les llars catalanes han estat privades, el 2016, “a causa de dificultats 
econòmiques, d’alguna font d’energia necessària per a la vida diària”. 
Eurostat revela que el rebut de la llum espanyol era, a finals del 2015, 
el tercer més elevat de tota la Unió Europea abans d’impostos, només 
darrere el Regne Unit i Irlanda.

b
Central 
hidroelèctrica de 
Molinos (la Torre 
de Capdella, Pallars 
Jussà), inaugurada 
l’any 1919.  
Foto: Museu 
Hidroelèctric de 
Capdella.

N
Asencio Quirant 
fabricava a Elx 

(Baix Vinalopó, País 
Valencià) aparells 
de ràdio i televisió. 

El model Olimpic 
el va llançar a 

principis dels anys 
setanta. Centre de 
Documentació del 

mNACTEC.
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constituiria com un centre de producció, i imaginaven 
un canvi semblant a les llars al que s’havia produït a 
les fàbriques”. En el cas dels electrodomèstics que ja 
gaudeixen de penetració àmplia, com ara les planxes, 
ja aleshores, als anys trenta, les marques pugnaven 
per la clientela; en aquests casos, “resultava impres-
cindible introduir les característiques que diferenciessin 
les diverses marques disponibles i que permetessin al 
consumidor triar en funció de les seves necessitats”, 
constata l’historiador de la ciència. Que també subrat-
lla, en el cas de la cuina, que “la competència directa 
entre el gas i l’electricitat com a combustible per a la 
cuina s’inicià en aquest període i segueix vigent avui 
dia”. Vuitanta anys després.

de la gUerra civil als anys seixanta
I esclata la Guerra Civil espanyola, que no ajuda gens, 
òbviament, a avançar en l’electrificació. El conflicte 
bèl·lic i la misèria de la postguerra —sobretot, els qua-
ranta— agreugen l’endarreriment hispànic davant de 
l’Europa occidental, que, nord enllà, es comença a refer 
de la Segona Guerra Mundial. Les dades donen fe, en 
paraules d’Horacio Capel, “de la lentitud del desen-
volupament en aquest sentit i de l’escassa demanda 

doSSiEr

Un dels vehicles de la divulgació de l’electricitat apli-
cada a les diverses tasques casolanes va ser la revista 
Electricidad Industrial y Doméstica. A partir de rols de 
gènere no precisament igualitaris, es pretenia convèn-
cer les famílies que l’energia i els aparells elèctrics no 
eren cars sinó eficients —que s’amortitzaven ràpida-
ment—, que garantien comoditat, que proporciona-
ven higiene i salut, i, també, seguretat. Calia derrotar 
dialècticament la competència d’altres energies: “En 
aquest període no es discutia l’electricitat com a  font 
d’energia per a la il·luminació i la indústria, però en 
altres àmbits hi havia alternatives consolidades que 
representaven una competència clara. Va ser el cas del 
transport, i també de la llar”. Els electrodomèstics es 
percebien com un “luxe superflu”, apunta l’autor. Els 
promotors de l’ús domèstic de l’electricitat se’n van sor-
tir: entre l’Exposició Internacional del 1929 i l’inici de 
la Guerra Civil el 1936, el consum elèctric no va deixar 
d’augmentar any rere any.

“El model seguit era el nord-americà”, assegura 
Ferran, “i, ideològicament, el model de societat que 
es volia introduir era també molt proper al d’aquest 
país. S’intentava convèncer el públic que el procés d’au-
tomatització de la llar era inevitable, que aquesta es 

7
Turbines i generadors de la central hidroelèctrica de 

Capdella, en funcionament des de l’any 1914.  
Foto: Museu Hidroelèctric de Capdella.

F
Marca supervivent avui, la barcelonina ELBE 
(Electrònica Bertran) va néixer el 1940 en una botiga 
del carrer Sepúlveda. La societat original va fer suspensió 
de pagaments el 1994. Centre de Documentació del 
mNACTEC. 
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existent”. Encara el 1958, només es fabricaven a Espa-
nya unes 262.000 ràdios, unes 67.000 rentadores, uns 
21.000 frigorífics o menys de 4.000 televisors. L’Estat 
rondava els 30 mi lions d’habitants.

El salt de debò —el miracle, gairebé— es produeix, 
com en altres àmbits de la societat, als anys seixanta. 
Quinze anys més tard, la indústria electrodomèstica 
espanyola fabricarà, cada any, ni més ni menys que un 
milió de rentadores i un milió —un altre— de neveres. 
Els territoris i classes socials més desafavorits de l’Estat 
pugen, per fi, al tren dels electrodomèstics. A comença-
ments dels setanta, nou de cada 10 famílies espanyoles 
ja gaudeixen d’una tele i d’una nevera, sis de cada 10 ja 
fan puré o maionesa amb batedora, quatre de cada 10 
escolten música gràcies a un tocadiscos. Encara hi ha, 
però, camp per recórrer: només dues de cada 10 cases 
mantenen el terra net amb una aspiradora i només un 
4%, una petita minoria, fan servir un rentaplats, un dels 
estris elèctrics casolans més tardans. La guspira que 
van encendre Ramon de Manjarrés i Tomàs Dalmau no 
s’ha apagat pas.[

Marc Serrano i Òssul és periodista.

Per saber-ne més
Museu Hidroelèctric de Capdella

25515 La Torre de Capdella • Tel. 973 663 001 • 
ajuntament@torrecapdella.ddl.net

www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museu-
hidroelectric-de-capdella/
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ja gaudeixen d’una tele i 
d’una nevera, però només un 
4% fa servir un rentaplats
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UNA HISTòRIA I UN 
PATRIMONI SINGULAR 
qUE ExPLICA L’ESTRETA 
RELACIó ENTRE ELS 
FABRICANTS DE 
NINES I LES CIUTATS 
DE NUREMBERG I 
BARCELONA, qUAN 
EUROPA VA PASSAR DE 
VIURE D’IL·LUSIONS A 
EMBOGIR PEL NAzISME   
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MANUFACTURA DE SOMRIURES 

LA FÀBRICA DE NINES 
LEHMANN

text Rosa Serra Rotés • fotos Josep Brangulí (Arxiu  
Nacional de Catalunya) / Toño García (Arxiu Espacio Estudio) / 

Arxiu familiar de Dory Sontheimer / Rosa Serra Rotés

A 
finals del segle xix les nines es van convertir en 
un producte de consum molt notable, des de 
les senzilles nines de cartró conegudes popular-
ment a casa nostra amb el nom de pepes fins a 

les sofisticades de porcellana. Les nines s’incorporaren 
a l’imaginari col·lectiu a través dels aparadors de les bo-
tigues, dels contes infantils i de la literatura, de les ma-
nifestacions artístiques, del col·leccionisme, però molt 
especialment perquè la nina esdevenia un símbol per a 
l’educació de les nenes, un aprenentatge per exercir el 
paper de mares. Les nines van anar reduint la seva talla 
i adoptant la forma de bebè, però sobretot de criatura 
d’entre tres a cinc anys, preferentment nina, amb rostre 
de porcellana i cos articulat de paper maixé. 

la fabricació de nines  
a l’eUroPa indUstrial 
Les nines, que aclucaven els ulls i van incorporar la veu 
humana, es van sofisticar extraordinàriament: els ves-
tits esdevenien instruments de divulgació de la moda 
infantil i els seus rostres foren dissenyats per artistes de 
renom. El disseny era francès, però la producció era ale-
manya i en mans de nissagues d’empresaris jueus que, 
a partir del 1890, i davant l’expansió de l’antisemitisme 
creixent a l’Europa oriental i de l’avenç de les mesures 
proteccionistes per part dels estats occidentals, van ini-
ciar la creació de firmes transfrontereres. 

Aquest és el rerefons de la història de la fàbrica Leh-
mann de Barcelona, impulsada per una família d’indus-
trials jueus de Nuremberg que s’instal·len a Barcelona 
no només per fabricar a més bon preu, per guanyar nous 
mercats i expandir-se al continent americà. També per 
protegir-se de l’antisemitisme primer i fugir del nazis-
me i de l’Holocaust després, una història de perseguits 

N
Una vintena d’estudis taller conserven el lloc amb un 
aire bohemi, similar a altres llocs que podem trobar a París, 
Milà o Berlín.

b
A la fàbrica Lehmann es fabricaven 
nines amb cap de porcellana i més tard 
joguines de llauna. 
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“El lloc escollit per iniciar l’expansió a 
Barcelona fou l’Esquerra de l’Eixample, 

que aleshores era un districte industrial 
amb fàbriques importants

el 1893 i la companyia va encarregar a Max Sonthei-
mer, que era el germà d’Ela i l’avi de Dory, la direcció de 
l’expansió barcelonina, demostrada la seva experiència 
adquirida a la fàbrica de Nuremberg. 

Lehmann & Co havia establert relacions comercials 
amb la firma francesa Eden-Bébé, dedicada a la fabri-
cació i exportació de nines, un producte molt apreciat 
entre les classes benestants de finals del segle xix. Ales-
hores París era la capital mundial de la nina i la firma 
Eden-Bébé en fabricava diàriament 400. L’aliança amb 
Lehmann era favorable per a ambdues parts perquè 
l’obertura de la fàbrica barcelonina oferia l’oportunitat 
de conquerir no només el mercat català i espanyol, sinó, 
i molt espe cialment, el del continent americà antillà, el 
de l’Amèrica central i del sud, i també les Filipines. Via 
Puerto Rico també era possible l’entrada lliure de taxes 
aranzelàries als Estats Units, un mercat protegit a la im-
portació des del 1890 quan es promulgà la llei de duanes 

i salvats que Dory Sontheimer ha sabut explicar en uns 
relats colpidors i alliçonadors. 

de nUremberg a barcelona  
i de barcelona a amèrica 
L’any 1885 els germans Max i Jacob Lehmann de Nurem-
berg van fundar, amb altres socis, l’empresa Lehmann &  
Co, dedicada a la fabricació de quincalles; tenien l’am-
bició d’importar i exportar tota mena de productes 
d’aquest ram i, amb el temps, l’empresa es va convertir 
en una important fàbrica de nines, amb un gran nombre 
de treballadors, entre 600 i 800. 

La prosperitat del negoci va aconsellar una expansió i 
els Lehmann van posar els ulls en la pròspera Barcelona, 
que s’havia presentat al món amb èxit durant l’Exposició 
Universal de 1888, on les millors firmes d’Europa van 
presentar les seves nines i joguines. Max Lehmann i Ella 
Sontheimer van passar el viatge de noces a Barcelona 

la dEScobErta



45

EIX / núm. 04

del president McKinley. Lehmann va obrir sucursals a 
Buenos Aires i l’Havana, que, amb la de Barcelona i a 
partir del 1929, van ser representades per Kurt Sonthei-
mer, el fill de Max, que s’havia instal·lat a Barcelona per 
dirigir l’empresa. 

la fàbrica lehmann de barcelona
El lloc escollit per iniciar l’expansió a Barcelona fou l’Es-
querra de l’Eixample, que aleshores era un districte in-
dustrial amb fàbriques tan importants com Can Batlló, la  
fàbrica de cerveses Damm, La Industria Metalúrgica,  
la impremta Editorial Salvat i una llarga llista d’em-
preses de tot tipus: gènere de punt, arts gràfiques, 
construc cions metàl·liques, de pintures, xocolata, per-
fums, béns de consum, etc. Hi van trobar una fàbrica 
que responia als seus interessos al carrer Consell de 
Cent, número 159, i s’hi van instal·lar el 1894, en règim 
de lloguer.

Es tractava d’un edifici que respon al model de casa 
fàbrica, molt desenvolupat a Barcelona, primer al Raval, 
i a partir del 1870 al districte de l’Eixample. El primer 
edifici projectat el 1881, de planta baixa i quatre pisos, 
es va transformar en una fàbrica que ocupava tot l’espai 
disponible, un solar trapezoïdal de 1.771 m2, deixant a 
la part central un espai obert, el pati, que, mitjançant 
un passatge cobert, comunicava amb el carrer Consell 
de Cent. 

El 1894 Lehmann y Cia, dedicada a la fabricació de 
les nines de la marca Eden-Bébé, demana permís per 
instal·lar la primera màquina de vapor a càrrec de l’en-
ginyer Ramon Altayó, que havia d’acoblar-se a una cal-
dera Westinghouse de 5 CV de força pressupostada per 
Chalaux Germans i instal·lada per l’enginyer Joan Vigo. 
La prosperitat del negoci obligà a una contínua moder-
nització: més energia per a més producció i més variada 
amb la fabricació de joguines metàl·liques, i ampliacions 

V N
Secció d’indumentària i taller de muntatge de la 
fàbrica Lehmann. Any 1914.

b
Fotografia del compromís de Max Lehmann amb 
Ella Sontheimer, maig del 1893.

N
Lehmann & Co presentava les seves cèlebres 
nines i altres joguines a la primera exposició 
monogràfica o saló sobre joguines que se 
celebrava a Barcelona.
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convertir en la introductora a Catalunya i Espanya del 
bebè de porcellana.

El 1897, la fàbrica comptava amb 250 treballadors i 
el 1903 començà a fabricar articles de porcellana amb 
46 treballadors especialitzats; donava feina a empreses 
barcelonines de porcellana, com la Berenguer i Canals 
de Sant Gervasi, que treballava en exclusivitat per a Leh-
mann. Van patentar un compost fet de serradures de 
fusta, midó de patata i ciment que es feia servir per fer 
les extremitats i els cossos de les nines i que va permetre 
a la fàbrica Eden-Bébé de París produir 400 cossos per 
hora; dins d’aquests cossos és on s’introduïa el mecanis-
me que feia possible que la nina parlés fent uns sons 
equivalents a pa-pa o ma-ma.

Magatzems locals proporcionaven cartró i caolí, dues 
torneries barcelonines subministraven els mecanismes 
per fer possible les diferents articulacions que permeti-
en fer moure espatlles, malucs, colzes, canells i genolls. 
Els caps de porcellana —de nadons, pàrvuls o nines de 
diferents ètnies pel mercat colonial, nines singulars que 
fins i tot caminaven, nines amb cos de fusta, etc.— eren 
dissenyats per grans firmes europees i es van començar 
a fabricar a Barcelona el 1903; eren la part més delica-
da de tot el procés productiu, que es completava amb 
el treball d’altres operaris especialitzats en el muntatge 
de les perruques de cabells humans o de moher, que 
pentinaven treballadores especialitzades. 

Seguidament les nines es vestien —la fàbrica dispo-
sava d’un taller de costura que es coordinava amb els 
treballadors a domicili— i es calçaven. Aquests elements 
eren els que marcaven les diferents categories de nines 
i permetien personalitzacions, com per exemple les que 
encarregaven els magatzems El Siglo. Finalment s’em-
paquetaven en caixes de cartró convenientment etique-
tades. 

A partir del 1917 Lehmann va començar a fabricar 
ninots i animals de peluix, aprofitant la moda dels ossos 
de pelfa i per intentar fer front a la crisi provocada per 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial a Europa, però que 
va permetre concentrar la producció a la neutral Bar-
celona. Fou aleshores quan es va crear la segona firma 
Lemanos SA. 

de la fabricació d’il·lUsions  
a víctimes del nazisme
Tots els socis de Lehmann y Cía eren jueus. El Reich orde-
nà, el 31 de desembre de 1938, la venda de l’empresa 
a Craemer & Co. Eduard Lindenthal i la seva família van 
aconseguir fugir d’alemanya l’octubre del 1939; des de 
Portugal van viatjar a Buenos Aires, Eduard va muntar 

la dEScobErta

per la fàbrica i els edificis auxiliars, forn amb gresol per 
fondre metalls, carboneres, magatzems i oficines. 

La xemeneia de 30 metres d’alçada, construïda el 
1903 segons plànols de l’enginyer B. Giol, és encara 
avui el símbol de la fàbrica. Des del 1913, 226 làmpades 
d’incandescència de cinc bugies il·luminaven totes les 
instal·lacions de la fàbrica i a partir del 1917 la fàbrica 
va disposar de connexió telefònica. 

innovació i màrqUeting constant
Inicialment la fàbrica Lehmann de Barcelona era un gran 
taller de muntatge de les nines fabricades a Nuremberg 
a l’espera que caduqués una patent que donava a Her-
mann Colberg l’exclusivitat de la introducció a Espanya 
de caps de porcellana. Quan això succeí, Lehmann es va 

7
L’Editorial
Comanegra,
que ocupa un
dels espais de la
fàbrica, ha editat el
llibre La fàbrica
Lehmann. Un
pulmó creatiu
a l’Esquerra de
l’Eixample,
Barcelona, Ed.
Comanegra, 2017.

N 7
Portades dels llibres de 

la Dory Sontheimer, 
publicats per Angle 

Editorial.

7
El pati central de la fàbrica Lehmann: 

espai de reunió dels seus veïns.
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una nova empresa, Sucesores de Lehmann & Co (SA-
DLER). L’octubre del 1940 Max i Rosa Sontheimer van 
aconseguir arribar a Espanya, on vivien Kurt Sonthaimer 
i la seva esposa Rosel, una parada temporal d’un viatge 
que els portava a l’Havana; el règim franquista només 
va autoritzar un visat de trànsit per a uns jueus alemanys 
que fugien del nazisme. Menys sort van tenir els pares 
de la Rosel, el matrimoni Heilbruner, que, després d’una 
penosa estada al camp de concentració de Gurs, foren 
traslladats a Drancy i el setembre del 1942 a Auschwitz, 
on foren exterminats. El cònsol espanyol a Marsella no 
va signar el visat per autoritzar-los l’entrada a Espanya, 
que amb tanta insistència li reclamaven.

A Barcelona, la fàbrica Lehmann fou col·lectivitzada 
el 1937 i passà a fabricar coberteria per a l’exèrcit. El 
setembre del 1939 les empreses col·lectivitzades foren 
retornades als seus propietaris, però aquest no fou el cas 
de Lehmann, que va deixar d’existir. La segona societat 
creada el 1918, Lemanos SA, va passar el 1939 a mans 
d’Oscar Stettiner, soci minoritari de l’empresa barceloni-
na, jueu convertit al catolicisme, que fou reconegut com 
a propietari de la totalitat de l’empresa i dels seus béns; 
morí el 1951 i la fàbrica, amb altres propietaris, continuà 
fabricant peluixos, nines de roba, cotxes en miniatura 
i disfresses, entre altres joguines, fins al 2002, que es 
traslladà a unes noves instal·lacions. 

La història de la família paterna i materna de la 
barcelonina Dory Sontheimer Heilbruner és la història 
d’aquesta Europa embogida pel nazisme i el feixisme; 
està continguda en dos llibres colpidors, Les set caixes 
(2014) i La vuitena caixa (2017). En aquest últim, una 
de les protagonistes és una nina que porta al clatell 
una estrella de David al mig de dues inicials, K i R, i la 
inscripció de Simon & Halbig, una empresa fundada el 
1839 a Turíngia (Alemanya), per als quals treballava 
Lehmann & Co. 

la fàbrica lehmann avUi
L’espai industrial es va començar a transformar durant la 
postguerra i es va ampliar l’espai residencial, parcel·lant 
l’espai fabril, que es va compartimentar lentament per 
allotjar magatzems, tallers i fàbriques adaptades a una 
normativa cada cop més restrictiva en l’ús industrial. 
Salvada per l’esforç del col·lectiu Ciutat i Fàbrica, defen-
sor del patrimoni industrial de Barcelona i liderat per 
Mercè Tatjer, avui és un espai de creació on treballen 
dissenyadors, artesans, arquitectes, artistes, editors i co-
municadors. És una fita urbana de caràcter patrimonial i 
un espai de memòria. [ 

Rosa Serra Rotés és historiadora.
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viSita guiada

El vincle emocional de la cuinera Ada 
Parellada (Granollers, 1967) amb la 
gegantina fàbrica tèxtil cotonera Roca 
Umbert li ve de petita. Quan sortia de 
l’escola, es colava amb els amics a jugar,  
“a tirar pedres i esgarrinxar-nos” entre  
unes naus on en l’època àlgida hi havien 
treballat fins a 1.000 persones cada dia.  
Els telers es van posar en marxa el 1904  
i als anys cinquanta es va construir una 
central tèrmica —ara museu— per permetre’n 
l’autonomia elèctrica. La firma va tancar 
el 1991 i, en una dècada, l’Ajuntament de 
Granollers ha aconseguit reconvertir l’espai en 
un prestigiós centre de cultura i de creació. 

ADA PArELLADA  
LA POPULAR CUINERA 

DESCOBREIx ROCA 
UMBERT, FÀBRICA DE 

LES ARTS, UN RECINTE 
FABRIL REHABILITAT A 

GRANOLLERS

text Paloma Arenós  
fotos  Enrique Marco / La Tèrmica 

Roca Umbert
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’admira que  
la restauració de 

Roca Umbert hagi respectat 
l’estil i l’essència fabril”

“M
49
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A
companyada per Ester Prat, historiadora de 
l’art  i coordinadora de projectes de La Fàbrica 
de Creació Roca Umbert de Granollers, la po-
pular cuinera Ada Parellada (Granollers, 1967) 

se sent com una nena a punt de fer un viatge en el 
temps a la recerca d’un tresor. La visita a aquest inno-
vador centre cultural, de creació i tecnològic que ocupa 
21.000 m2  l’ajudarà a retrobar l’ànima del que va ser 
la fàbrica tèxtil més important de Granollers i del Vallès 
Oriental a la dècada dels cinquanta del segle passat. I 
en el camí Parellada, propietària del restaurant Sempro-
niana de Barcelona i Creu de Sant Jordi 2016 per la seva 
trajectòria en el món de la restauració, també descobrirà 
com la madeixa emprenedora dels Roca Umbert segueix 
teixint-se en els nous espais. 

Paloma arenós: Nascuda a Granollers, és filla, neta i bes-
neta dels Parellada, la nissaga de restauradors de 
la Fonda Europa durant els darrers dos segles. Quin 
vincle té amb l’antiga fàbrica Roca Umbert?
AdA PArellAdA: És un vincle senzill, molt domèstic. Jo anava a 
una escola molt propera a aquestes naus. Quan era petita 
es deia col·legi municipal, però ara és l’escola pública 

Salvador Llobet de Granollers. Tenia uns 10 anys i a la 
sortida de classe, a la tarda, hi anava amb els amics a 
fer l’aventura de l’any. Ens colàvem per una banda que 
jo recordo com molt abandonada i jugàvem a tirar-nos 
pedres, a enfilar-nos pertot arreu, a fet i amagar... L’espai 
de llavors era tres vegades més gran que el que hi ha ara, 
era gegant. I tot i que cap a finals dels setanta la fàbrica 
estava en plena producció, el que em ve a la memòria 
és que hi havia naus i voltants molt deixats, amb ferralla, 
runa i més d’una rata. Acabàvem tots ben esgarrinxats! 
(riu). Però aquest abandonament ja em quadra amb el 
que ens ha explicat l’Ester Prat de quan el 1978 hi va ha-
ver un segon pla de reestructuració i les vagues generals.  

Pa: El fundador de la fàbrica va ser Josep Umbert i 
Ventura (1844-1917), que a inicis del segle passat 
va comprar els terrenys de Granollers i va començar 
a construir la fàbrica Roca Umbert, que acabaria sent 
un complex industrial de 27.500 m2 on es feia tot el 
procés de transformació des de la floca del cotó fins 
al teixit per vendre. I va acabar sent la fàbrica tèxtil 
més important de Granollers, propietat de diferents 
generacions familiars que van deixar petjada.

viSita guiada

“Celebro enormement que 
a Roca Umbert no s’hagi 

fet especulació urbanística, 
sobretot perquè era un conjunt 
molt llaminer, ja que està molt 

ben situat, en ple centre  
de Granollers
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“Roca Umbert era un referent a la nostra ciutat i als 
pobles del voltant. Qui més qui menys tenia un parent 

que hi treballava o hi havia treballat

AP: És cert, era un referent a la nostra ciutat i als pobles 
del voltant. Qui més qui menys tenia un parent que 
treballava o havia treballat a Roca Umbert. Era el cas 
dels pares i les mares de molts companys de l’escola. 
Quan passaves pel carrer, se sentia el soroll dels telers; 
es treballava a tota hora, en diferents torns. En el cas de 
la meva família, la meva mare, Maria Antònia Garrell, 
m’havia explicat que, quan els Roca Umbert anaven a 
dinar a la Fonda Europa, es vivia com un esdeveniment. 
Com si et vingués un famós d’avui en dia a dinar, vaja! 
Eren d’una família burgesa de Barcelona i la dona ves-
tia elegantment. Portava roba molt bona i a la mare li 
cridaven l’atenció els seus abrics tan bonics. Així que, 
quan tenia uns estalvis, se n’anava a El Dique Flotante, 
una sastreria d’alta costura que hi havia al Portal de 
l’Àngel a Barcelona, a comprar-se el mateix abric que 

la senyora Roca Umbert. Imagineu-vos com n’eren, d’in- 
fluents! Els Roca Umbert havien comprat una masia a 
prop de Granollers per estiuejar-hi i els meus pares els 
havien servit preparant el que ara coneixem com a cà-
tering —eren molt avançats— en els seus convits. 

Pa: La fàbrica tenia molt de prestigi pels seus produc-
tes de cotó i fil. Els venien a tot Espanya.
AP: És cert, pel que m’han explicat a casa feien estova-
lles, llençols, jocs de taula, bates i roba per confeccionar 
vestits de dona i infants, així com roba militar. A la 
Fonda Europa, com que sempre hi havia tanta feina i 
poc de temps per perdre, ma mare trucava per telèfon 
i encarregava les estovalles i els llençols de Roca Um-
bert. A banda del fet que ho elaboraven a Granollers, 
eren bons, resistents i de qualitat. 
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nacionalització, incendi  
i aUtonomia energètica
L’any 1936 l’empresa fou requisada pels obrers i va 
prendre el nom d’Espartacus. El gener del 1939 va patir 
una forta destrucció arran d’un incendi provocat, però 
lentament es va anar recuperant i a la dècada dels cin-
quanta es va construir la Tèrmica, per permetre l’auto-
nomia de la fàbrica en el proveïment elèctric, ja que 
les constants restriccions elèctriques obligaven a fer 
aturades en la producció. La coordinadora de projectes 
de la fàbrica de creació, Ester Prat, explica que els Roca 
Umbert de l’època “van ser uns emprenedors” perquè 
van unificar tot el procés de producció i eren autònoms 
energèticament. Ara la Tèrmica és un espai museístic, 
una joia del patrimoni fabril que visitem amb Ada Pa-
rellada mentre descobrim els tresors amagats d’aquest 
espai singular, com ara un retrovisor o un joc de miralls 
per comprovar fàcilment si sortia fum per la xemeneia 
o les vagonetes i les vies per transportar el carbó. 

“Tenien dues calderes, el cor de Roca Umbert, i ge-
neraven electricitat perquè tota la maquinària tèxtil 
funcio nés. Aquest espai destaca perquè mostra la pro-
ducció energètica que va existir al nostre país durant un 

temps marcat per la dictadura i l’autarquia econòmica, 
i perquè actualment és difícil de trobar un conjunt tan 
complet de calderes”, destaca Prat. La recuperació de 
la Tèrmica s’ha fet tenint en compte el testimoni de les 
persones que van treballar-hi. L’espai gira entorn de tres 
eixos temàtics: la producció energètica, el passat indus-
trial de Granollers i la memòria social de l’activitat fabril.

Pa: Què li ha sorprès més de la visita a la Tèrmica i de 
Roca Umbert?
AP: El que m’admira és que amb la rehabilitació hagin 
mantingut l’essència del paisatge fabril, ja que em sem-
bla interessant per a la memòria històrica. I m’agrada 
que no s’hagin volgut embellir ni modificar gaire els 
edificis, sinó que pràcticament són tal com eren. No 
s’ha disfressat i continua sent un patrimoni bonic, que 
permet conèixer com va ser en el passat. La Tèrmica 
és impressionant i m’agrada tota la reflexió sobre l’ús 
de les energies renovables. Fins i tot he descobert una 
cuina solar i potser un dia m’animaré a provar-la! (diu, 
enriolada). També celebro enormement que a Roca 
Umbert no s’hagi fet especulació urbanística, sobretot 
perquè era un conjunt molt llaminer, ja que està molt 

viSita guiada
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ben situat, en ple centre de Granollers. Quan era petita 
aquesta fàbrica era un lloc tristot, però en aquesta dè-
cada de gestió municipal s’ha capgirat i ha esdevingut 
un espai de creació i d’oportunitats per a artistes de 
diferents àmbits. 

Pa: Hi ha espais que l’han seduït. 
AP: S’ha fet una molt bona transició del passat al present. 
És un espai d’arts on es concentra bona part de la vida 
cultural de Granollers. La biblioteca és molt completa; hi 
ha una sala de concerts, un centre audiovisual que acull 
la tele comarcal i la ràdio municipal, l’espai d’assaig dels 
castellers, geganters i diables, sales per a artistes vi suals, 
ballarins, del món del circ… Hi ha molt de futur. [

Paloma Arenós és periodista.

ELS SEUS rACoNS PrEfEriTS

1  A ADA PARELLADA LI ENCANTA QUE EL 
TALLER SARANDACA (WWW.SARANDACA.
COM), DE L’ESCULTOR RAMON AUMEDES, 
TINGUI LA SEU A ROCA UMBERT. “ÉS UN 
ARTISTA úNIC, CREADOR DE GEGANTS, 
CAPGROSSOS I D’ESCENOGRAFIA 
D’ESPECTACLES. ÉS UN ARTESÀ QUE 
FA PECES úNIQUES I REP ENCÀRRECS 
D’ARREU. FINS I TOT, SE LI POT DEMANAR 
UN CAPGRÒS A MIDA PER FER UN REGAL 
BEN ORIGINAL”. 

2  EL BAR DE ROCA UMBERT ÉS “UN PUNT  
DE TROBADA I DE RELACIONS SOCIALS QUE 
CAL REIVINDICAR”, AFIRMA PARELLADA. 
INAUGURAT EL NOVEMBRE DEL 2006,  
A BANDA DEL SERVEI DE CAFETERIA,  
S’HI PODEN VEURE ACTUACIONS MUSICALS, 
RECITALS DE POESIA, PRESENTACIONS DE 
LLIBRES I DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS. 
AMB L’ARRIBADA DEL BON TEMPS, LA 
FESTA S’AMPLIA A LA TERRASSA. 

“La meva mare, Maria 
Antònia Garrell, m’havia 
explicat que, quan els Roca 
Umbert anaven a dinar a la 
Fonda Europa, es vivia com 
un esdeveniment

Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
Adreça: C. Enric Prat de la Riba, 77, Granollers  

Obert de dilluns a dissabte de 15 a 23 h i diumenge d’11 a 13 h. 
Telèfon: 938 604 729  •  www.rocaumbert.cat 
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Patrimoni induStrial català

L
’espai  format entre Lleida i els pobles irrigats 
de l’entorn ha conformat un paisatge de gran 
riquesa natural i cultural, modificat constantment 
per l’acció humana. Les incidències més signifi-

catives han estat el procés d’industrialització des del 
darrer quart del segle xix, els canvis en la mecanització 
del camp dels anys seixanta, les urbanitzacions de se-
gones residències i les grans infraestructures dels temps 
més recents.

L’horta històrica de Lleida està estructurada en dues 
séquies d’origen medieval: la de Pinyana, que neix a la 
Noguera Ribagorçana, i la de Fontanet, d’origen anda-
lusí, que recull les aigües del riu Segre. La primera rega 
unes 13.500 hectàrees; la segona, unes 800. L’horta 
situada entre Lleida i una trentena de quilòmetres al 
nord conserva una sèrie d’elements de valuós interès 
en un entorn paisatgístic únic a Catalunya.

les infraestrUctUres de regadiU
Són aquells elements que permeten el funcionament 
bàsic dels canals, molt minvats per obres d’actualització: 
preses de captació d’aigua, llera, sobreeixidors, ponts, 
pales de reg, partidors, ulls, reguers, clamors, braçals, etc. 

A la zona de Pinyana, destaquem la presa i Casa de 
l’Aigua (al terme de Castellonroi, la Llitera, a l’Aragó), 
els ulls de Ratera (entre Almenar i Alguaire) i l’Ull Roig 
(Torrefarrera), els partidors o Ànguls (Rosselló) i el 
reguer de Santa Maria (Almenar), així com el caixer, 
banqueta o camí de servei per a la pagesia, al costat 
dels canals, compartit per usuaris que, caminant o amb 
bicicleta, en fan un ús lúdic.

Pel que fa a la séquia de Fontanet, sobresurten la 
captació andalusina a Alcoletge, partidors i salts amb 
murs de pedra, ja que és el regadiu que conserva més 
elements tradicionals perquè no ha estat totalment for-
migonat. 

les indústries vincUlades
Són el conjunt d’establiments industrials que usen l’ai-
gua de les séquies per funcionar. En un primer moment, 
van servir per transformar la producció i donar servei a 
l’entorn: molins, basses, safareigs, pous de gel, sínies 
per elevar l’aigua. I, posteriorment, amb la Revolució 
Industrial, s’hi estableixen fàbriques i colònies indus-
trials tèxtils i papereres, i centrals elèctriques. 

Al curs de la séquia de Pinyana hem d’assenyalar, a la 
vila d’Alfarràs, dues fàbriques tèxtils: la Viladés (1894), 
dintre del nucli urbà, va ser construïda al costat dels 
antics molins senyorials d’origen medieval, i la Casals, 
erigida l’any 1897 en un estil netament modernista, 
està actualment en procés de rehabilitació per part del 
municipi.

D’Almenar hem de mencionar el molí fariner, re-
centment rehabilitat; l’antiga central elèctrica de la vila 

L’ExPLOTACIó DE LA CAPACITAT 
TRANSFORMADORA DELS 

CANALS DE REG DEL SEGRIÀ I DE 
LA NOGUERA éS TAN ANTIGA 

COM EL SEU úS AGRÍCOLA
text  

Marc Sans Gilabert i Josep Forns Bardají 

LES SéqUIES 
DE PINYANA  

I DE FONTANET

r
D’origen medieval, la figura del sequier perviu posada al dia.
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(1928), avui molt deteriorada, i el pou de gel, en molt 
bon estat de conservació.

A Alguaire sobresurt el complex de la colònia de la 
Mata de Pinyana, dedicada a la fabricació de filats entre 
els anys 1874 i 1979. Manté l’estructura típica amb el 
tancat, les naus, la casa del director, el col·legi, la cape-
lla, les cases dels treballadors, el dipòsit d’aigua, la xe-
meneia, etc. Malgrat l’estat ruïnós en què es troba, que 
n’impossibilita la visita, és l’exemple més característic 
d’una colònia industrial a la zona. Al nucli urbà, s’hi pot 
visitar un pou de gel.

A Rosselló destaca la paperera Aliersa (1886), que 
mostra a l’exterior una exposició de peces històriques 
de l’empresa. A la colònia tèxtil d’Alcanís, fundada l’any 
1892, hi queden l’església i les cases del propietari i del 
director, amb altres dependències col·lectives. També 
són d’interès l’antic molí fariner del Serra (segle xix) i 
una sínia. A poca distància, a la veïna població de Vila-
nova de Segrià, es troba el casal moliner del Molinot, 
en bon estat.

A Torrefarrera, hi trobem el vell complex moliner i 
casal que l’any 1893 es convertí en central elèctrica que 
abastava d’electricitat la ciutat de Lleida. 

Finalment, a Lleida, destaquen els antics molins 
enrunats de Canet i de Picabaix, i el de Gualda, avui 
convertit en farinera. Altres elements que es proveïen 
directament de la séquia són la central elèctrica de Pla-
na Gensana i la granja militar de Rufea. 

També cal esmentar que el canal de Pinyana abas-
teix d’aigua potable la ciutat de Lleida i 19 pobles més 
del seu entorn. En aquest sentit, destaca el Dipòsit del 
Pla de l’Aigua, una grandiosa cisterna subterrània del 
segle xviii que s’omplia amb l’aigua del canal.

A la séquia de Fontanet, hi destaquen els antics mo-
lins de la Nora (a Alcoletge), de Cervià i de Vilanoveta, 
propietat del municipi de Lleida. Avui la séquia abasteix 
d’aigua les indústries del polígon El Segre. [

Marc Sans Gilabert és museòleg, i 
 Josep Forns Bardají, doctor en Història; ambdós són 

membres del Grup d’Estudis Horta Riu de Lleida. 

V
Molí d’Alfarràs, sobre el canal de Pinyana. 
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L
es dades espanten qualsevol: més de 7.000 en-
vasos, més de 140 països (és a dir, gairebé tots). 
No és gens agosarat ni exagerat —és transpa-
rent— presentar la col·lecció d’ampolles d’aigua 

Oliver Rodés com “la història de l’aigua envasada”, tal 
com fa el prestigiós laboratori el nom del qual llegim 
a l’etiqueta de qualsevol botella d’aigua mineral. Som, 
sens dubte, davant de la col·lecció d’envasos per al lí-
quid incolor, inodor i insípid més important i extensa 
del món, i, per tant, la que millor permet recórrer la 
peculiar història de l’aigua embotellada; especialment, 

l’evolució dels dissenys dels envasos i de les etiquetes. 
Agafem aire i ens submergim en la història de l’aigua 
embotellada.

recePtacles d’Un segle d’història
Així explica el laboratori l’origen del seu fons: “Aques-
ta col·lecció té els seus orígens en les primeres anàli-
sis fetes pel doctor Oliver Rodés a partir del 1902”. El 
primer doctor Oliver Rodés comença a analitzar aigües 
mineromedicinals al laboratori de la seva farmàcia del 
carrer de Roger de Llúria de Barcelona, i a acumular re-

text i fotos Redacció

NEIx EL 1902 AMB LES PRIMERES ANÀLISIS DEL 
LABORATORI I DESCRIU LA HISTòRIA DE L’AIGUA 

ENVASADA DES DEL SEGLE xviii

la col·lEcció

COL·LECCIó  
OLIVER RODéS

ATRAPAR EL LÍqUID ELEMENT

b
Un dels 7.000 
envasos de més  
de 140 països que 
s’hi exposen.
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cipients. “D’algunes d’aquestes aigües”, explica la firma, 
“se’n van conservar les ampolles plenes, tancades i amb 
l’etiqueta original”. Amb la segona generació, la tasca 
no s’atura: el doctor Benet Oliver Suñé manté la pràctica 
de conservar les ampolles de les anàlisis realitzades.

I, amb la tercera generació, l’esforç s’intensifica: “Els 
anys cinquanta”, explica la marca, “Benet Oliver-Rodés 
Clapés, amb motiu de viatges a congressos i reunions 
professionals, comença de manera sistemàtica la recopi-
lació d’aigües envasades amb l’objectiu de crear una gran 
col·lecció que continua creixent gràcies a aportacions con-

“No és gens agosarat ni 
exagerat presentar la col·lecció 
d’ampolles d’aigua Oliver 
Rodés com “la història de 
l’aigua envasada”

V
Les peces més antigues o singulars 

ocupen la primera vitrina de la mostra; la 
resta d’unitats s’hi organitzen per nacionalitat.
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la col·lEcció

““La col·lecció és el 
millor exemple de 
la nostra passió per 
l’aigua”, afirma  
la companyia,  
i convida tothom  
a visitar-la

NF7
Cap altra compilació d’ampolles d’aigua 

permet recórrer millor l’evolució del 
disseny dels envasos i de les 

seves etiquetes.

N
Les ampolles de la col·lecció Oliver-Rodés hi estan 
classificades per països, marques i formats, 
i n’hi ha de tota mena de materials.

b
L’envàs de la 

italiana Acqua 
della Madonna 

s’aproxima al concepte 
de perfum.

tínues”. Cerca i aplega ampolles i altres envasos d’aigua 
tant a l’Estat espanyol com a l’estranger “amb la finalitat 
de construir una autèntica col·lecció”, subratlla la casa.

Amb el tombant de segle i de mil·lenni, el laboratori 
es trasllada del carrer del Consell de Cent de Barcelona 
a la ubicació actual al Prat de Llobregat, on instal·la la 
col·lecció, que hi ocupa 150 metres quadrats.

Un mUseU insòlit qUe es veU i es beU
La col·lecció és un viatge per la història de l’envasament 
d’aigua. Hi ha ampolles d’aigua mineral natural, mine-
romedicinal, de deu i potable preparada. Estan classifi-
cades per països, marques i formats, i hi ha envasos de 
tota mena de materials: tant de vidre com de plàstic; 
aquests, fets amb tota mena de polímers: poli(clorur 
de vinil) [PVC], polietilè, poli(tereftalat d’etilè) [PET], 
policarbonat... També hi ha brics i envasos d’altres mate-
rials: fang, vidre, llauna, etc. De cada marca, se n’expo-
sen diferents capacitats, amb gas o sense, antigues i 
actuals. Cada ampolla hi està registrada amb cura.

“La col·lecció segueix l’evolució de la política mun-
dial: tinc ampolles d’una mateixa marca etiquetades 
primer a Iugoslàvia i ara a Croàcia o a Bòsnia i Hercego-
vina”, explicava Benet Oliver-Rodés, traspassat el gener 
als 87 anys. També hi ha una aigua soviètica, Borjomi, 
que, de sobte, esdevé georgiana.
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115 ANYS, qUATrE gENErACioNS
EL SEGLE LLARG D’HISTÒRIA DEL LABORATORI BARCELONí COMENçA EL 2 DE MAIG 
DEL 1902, POCS DIES ABANS DE L’INICI DEL REGNAT D’ALFONS XIII PER LA SEVA 
MAJORIA D’EDAT. BENET OLIVER RODÉS, DOCTOR EN FARMÀCIA, EL FUNDA I HI 
ENCETA UN REGISTRE D’ANÀLISIS, AMB NUMERACIó INDEPENDENT DEL RECEPTARI 
DE LA FARMÀCIA.

EL 1928, ENTRA A L’EMPRESA EL FILL DEL FUNDADOR, BENET OLIVER SUñÉ,  
QUE HI INTRODUEIX LA MICROBIOLOGIA CLíNICA, ALIMENTÀRIA I INDUSTRIAL, 
ALHORA QUE FA UNA TASCA FORMATIVA A LA FACULTAT DE FARMÀCIA  
I A LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB).

EL 1974, DESPRÉS D’ANyS D’EXPERIèNCIA AL LABORATORI DE LA COMPANyIA D’AIGüES DE BARCELONA,  
EL NET DEL FUNDADOR, BENET OLIVER-RODÉS CLAPÉS, CENTRA L’ACTIVITAT D’OLIVER RODÉS EN L’ANÀLISI D’AIGUA,  
LA MICROBIOLOGIA ALIMENTÀRIA I L’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL, TèCNIC I LEGAL DE TOTA MENA D’AIGüES.

EL 2002, ES COMMEMORA EL CENTENARI DEL LABORATORI, ORGULLóS DEL “SEGLE DE TREBALL ININTERROMPUT”.  
ÉS TAMBÉ L’ANy EN QUè JORDI OLIVER-RODÉS, QUARTA GENERACIó, ASSUMEIX LA DIRECCIó DEL LABORATORI I 
N’IMPULSA LA MODERNITZACIó I L’ACTIVITAT DE RECERCA CENTRADA EN L’ESTUDI DE LES POSSIBLES MIGRACIONS  
DE MATERIALS EN CONTACTE AMB ELS ALIMENTS. SISTEMATITZA LA FORMACIó EN HIGIENE ALIMENTÀRIA I, SEGONS  
EL LABORATORI, “AL COSTAT D’UN EQUIP EXPERT I ALTAMENT QUALIFICAT, CONSOLIDA UN PROJECTE DE FUTUR”. 

visitar-la de franc (preferentment, en grups de fins a 15 
persones), amb cita prèvia, que es pot demanar trucant 
al 934 785 678 o bé enviant un missatge a laboratorio@
oliver-rodes.com. Més clar, l’aigua. [ 

Fitxa pràctica
Col·lecció Oliver Rodés. Moreres, 21 (polígon Estruc),

08820 El Prat de Llobregat (Baix Llobregat). 934 785 678.
laboratorio@oliver-rodes.com  •  oliver-rodes.com

7
Tŷ Nant és una 

aigua mineral 
natural gal·lesa. 

Bolle és la marca de 
l’aigua amb diòxid  

de carboni 
natural afegit de 

l’empresa italiana 
—piemontesa— 

Lurisia. 

Dels set milers de peces, en destaquen les ampolles 
de més de dos segles i mig, fetes de fang, que proce-
deixen de balnearis alemanys, i, també, els exemplars 
únics per les seves característiques especials o pel seu 
disseny; aquests últims, creats per encàrrec de marques 
destacades. Totes aquestes joies ocupen la primera vi-
trina de la mostra; la resta d’unitats s’hi organitzen per 
nacionalitat. Oliver Rodés va cedir 500 ampolles de la 
seva col·lecció a l’estand de la Generalitat a l’Exposició 
Internacional de Saragossa 2008.

Una sola col·lecció,  
sis itineraris Possibles
Tanta quantitat i qualitat permet “crear diferents itine-
raris de lectura i discurs”, segons el laboratori. Són el 
“clàssic”, amb una colla d’objectes d’un mateix tipus 
classificats; el microquímic, amb els tipus d’aigua em-
botellada en funció de la composició; l’històric, amb 
l’evolució de les aigües mineromedicinals; l’industrial, 
amb l’evolució del producte, del procés de fabricació de 
l’envàs i dels seus materials, taps i etiquetes; el geogrà-
fic, amb l’aparició i desaparició de països (Iugoslàvia) i 
l’afinitat d’altres (l’URSS i Cuba, per exemple), i, final-
ment, l’itinerari del màrqueting, amb aigües prèmium, 
tipus d’envasos i dissenys, i aigües que s’apropen al con-
cepte de perfum, com la italiana Acqua della Madonna.

“La col·lecció és el millor exemple de la nostra passió 
per l’aigua”, afirma la companyia, i convida tothom a 
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la marca

“E
l meu color, el teu color, color Titan.” Qual-
sevol ciutadà d’una certa edat recorda, amb 
melangia, l’anunci que ho cantava, i, pro-
bablement, de petit o de no tan petit, deu 

haver contribuït a abrillantar el turisme familiar amb 
el poliment líquid de la mítica marca de pintures, que 
acoloreix la vida dels catalans des del 1917. Així expli-
ca l’actual president de Titan, Joaquim Folch-Rusiñol i 
Corachán, l’origen de la societat: “Fa gairebé un segle, 
a la Barcelona del 1917, naixia Titan en un petit labora-
tori del carrer del Pi. Investigació i producció. Tot es feia 
entre aquelles quatre parets que aviat es van fer petites, 
la qual cosa els va portar a traslladar-se al cor industrial de 
la ciutat: el Poblenou”. Al capdavant de la companyia 
des del 1989, Folch-Rusiñol encarna la tercera generació 
de la família que la lidera des dels anys trenta. Com van 
ser, però, els primers anys d’Industrias Titan?

carrer del Pi, número 12
Dins El traç de l’excel·lència. Empreses, emprenedors, 
dirigents (Dobleerre), Francesc Ribera emmarca el nai-
xement de la marca de pintures catalana per antonomà-
sia dins el fervor industrial que la capital catalana vivia 
a principis del segle xx: “En aquest context optimista”, 
escriu, “el químic Francesc Novellas Roig obrí, al número 
12 del carrer del Pi de la Ciutat Comtal, un laboratori 
d’anàlisis industrials. S’associà amb Francesc Dou Arumí 
i ambdós començaren a fabricar una mena de massi-
lla, o màstic, destinada als metalls de les foneries que 
sorgien arreu. La demanda era tan gran que van haver de 
traslladar la fabricació al pati interior d’una farmàcia 
de l’Eixample. Allí nasqué la marca Titan, aplicada a 
líquids assecants i fundents, alguns vernissos i pintu-
res, pasta soldadora i un antioxidant”. Amb gran èxit: 
“La demanda seguia creixent”, explica, “i traslladaren 
la fàbrica al cor del Poblenou, al número 175 de la que 
es va anomenar avinguda Icària”. Una de les claus de 
l’èxit, l’estricte control de qualitat.

Titan continua creixent durant la Gran Guerra i als feli-
ços vint. Ho fa amb un canvi de rumb: Ribera explica que 

EL TITÀ DEL COLOR FA 
100 ANYS. HI HA ARRIBAT 
GRÀCIES A LA INNOVACIó 
CONSTANT I A L’OBSESSIó 
PER LA qUALITAT

text i fotos Redacció

PINTURES 
TITAN: 

UN SEGLE 
DE LUxE

7
Joaquim 

Folch i 
Girona, avi 
del president 
actual, gran 
impulsor de 

Titan als anys 
trenta. 
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“l’empresa començà a abandonar els productes desti-
nats a la indústria del metall en benefici de la fabricació 
d’esmalts, pintures i vernissos d’ús general, i de venda 
directa a través de les drogueries”. Color democràtic. En 
surt Novellas, hi entra Ramon de Muntaner Giraudier, 
però el canvi de debò arriba el 1935, quan accedeix a 
la gerència el primer representant d’una nissaga que 
en marcaria l’evolució fins avui: Joaquim Folch Girona, 
el net del qual encapçala l’empresa actualment, i que 
s’hi va incorporar com a responsable de la nova línia 
de tintes per a les arts gràfiques encetada la dècada 
anterior. Un any abans, passa una cosa molt important: 
en la trajectòria empresarial de Titan, hi ha un abans 
i un després de la marca Titanlux, usada, inicialment, 
per a l’esmalt sintètic registrat el 1934, “el primer que 
es fabricà a Espanya i també un dels primers d’Europa 
de les seves característiques”, apunta Francesc Ribera.

PostgUerra en blanc i negre
I arriba la Guerra Civil; durant la revolució, la fàbrica es 
col·lectivitza, però els treballadors hi mantenen Folch 
com a director. Restablerta la propietat, ja amb Franco, 
la postguerra i la Segona Guerra Mundial n’amorteixen 

V N
Titan neix al laboratori del número 12 del carrer 
del Pi i, passant per Aribau amb València, creix cap al nou 
local del 175 de l’avinguda d’Icària.

N
El 1955, la nova fàbrica de l’avinguda 
del Bogatell converteix Titan en l’única 
empresa del sector capaç d’assumir tot el 

procés de producció de pintures.

b
D’una gran sofisticació tecnològica, les 
instal·lacions del Bogatell, a l’actual Vila 
Olímpica, van ser la seu central de 
Titan durant prop de mig segle.
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només 66 anys, el seu fill Albert, i, entremig, el 1986, el 
director general i home de confiança de la família, Josep 
Maria Vilaret de Gràcia. El sotrac s’assimila: “La sobtada 
i complexa situació empresarial i personal va ser supe-
rada per una col·laboració entusiasta dels familiars, els 
directius i tots els empleats”, escriu Ribera.

noUs horitzons al Prat
Febre olímpica. Titan abandona el Poblenou —l’actual 
Vila Olímpica— i s’instal·la al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat), on continua treballant avui per mantenir-se 
com a líder del sector. “Allí va començar una nova etapa 
focalitzada en el creixement i desenvolupament de la 
seva capacitat productiva”, recorda Folch-Rusiñol. Amb 
una producció de 35.000 tones anuals, un catàleg tam-
bé creixent i un lideratge sostingut, el 1989 s’inaugura 
la primera fase de la fàbrica pratenca, i l’any olímpic, 
el 1992, s’estrenen oficialment les noves instal·lacions. 
“Titan acabava el segle xx amb la posada en marxa de la 
fàbrica més moderna d’Europa de pintures plàstiques a 
l’aigua i entrava al segle xxi oferint el ventall de produc-
tes més ampli i de major qualitat del mercat”, segons 
el president de la societat. El 1998, Titan afegia al seu 
nou quarter general el que Francesc Ribera considera 
“una de les més modernes fàbriques de pintures de 
base dissolvent d’Europa”.

Amb poques dades, n’hi ha prou per entendre l’abast 
de Titan avui dia: més de 500 productes per a la deco-
ració, els professionals, la indústria, les belles arts i la 

el vigor productiu. Ribera observa que “la reducció en 
la quantitat de producció redundà en la millora de la 
qualitat, per la qual cosa dedicà més temps al perfec-
cionament dels mètodes de fabricació i a la investigació 
de nous productes”. Ja als anys cinquanta, Titan es refà i 
torna a guanyar múscul: més producció, nova maquinà-
ria i, el 1955, nova nau entre el 29 i el 47 de l’avinguda 
del Bogatell, seu principal de l’empresa durant prop de 
mig segle. “La posada en marxa d’una fàbrica nova i 
moderna la va convertir en l’única empresa del sector 
capaç d’assumir la totalitat del procés de fabricació de 
pintures”, remarca l’actual president de Titan, Joaquim 
Folch-Rusiñol. Tot plegat li permet créixer amb força al 
llarg dels anys seixanta, caracteritzats pel creixement 
econòmic i per una certa obertura del règim franquista.

Titan esdevé la primera marca de pintures de l’Estat 
espanyol. I assegura el relleu: el fill de Joaquim Folch Gi-
rona, Albert Folch Rusiñol, tenia vocació de metge, si bé 
va estudiar, finalment, Enginyeria Química, i va entrar a 
l’empresa el 1948, als 26 anys. Liderada per pare i fill, Ti-
tan posa al dia el seu catàleg de productes professionals 
i domèstics els anys seixanta i setanta. Ara toca apostar 
per les pintures plàstiques i la companyia no en perd 
pas el tren: llança noves gammes, com Hidralux o Titan 
Export, encara vigents. A finals dels setanta, produïa 
17.000 tones anuals i “havia passat dels 30 treballadors 
del començament a una plantilla que superava els 800”, 
comenta Francesc Ribera. Tres morts la fan trontollar 
als vuitanta: el 1984 mor Joaquim Folch; el 1988, amb 

7
Als vuitanta, Titan 

adquireix un primer 
terreny per a magatzem 

i expedicions al Prat 
de Llobregat, on té el 
quarter general des dels 

noranta. A la dreta, la 
fàbrica de Boga-
tell, ja dins la Vila 

Olímpica.
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nàutica; quasi 10.000 referències per a professio nals i 
particulars; 50.000 tones de producció anual, més del 
10% de la qual s’exporta a tot el món; 130.000 metres 
quadrats d’instal·lacions, incloent-hi una nova planta de 
pintures en pols termoenduribles; plantes a Sevilla i a 
Las Palmas de Gran Canaria, i, més enllà de les fronte-
res espanyoles, a Portugal i al Marroc... Per mantenir el 
lideratge, l’empresa no atura l’expansió ni la innovació: 
“Per aconseguir-ho, Titan aposta per un creixement con-
trolat basat en la generació de la seva pròpia tecnologia 
i en el respecte cap al medi ambient”, apunta Folch-Ru-
siñol, i ho rebla: “Fer-ho millor, fer-ho més fàcil i fer-ho 
més net són les tres pautes que lideren el treball de 
Titan. Ara i per al futur”. No hi ha color. [

Per saber-ne més 
RIBERA RAICHS, Francesc. “Industrias Titán SA”, dins de  

El traç de l’excel·lència. Empreses, emprenedors, dirigents. 
Dobleerre Editorial. Barcelona, 2006, pàg. 305-315.

TiTAN A L’oLi: L’ArT DE fEr 
LES CoSES BEN fETES
L’EMPRESA ES LLANçA A FABRICAR 
PINTURES A L’OLI ARRAN DE LA INICIATIVA 
DE L'ARTISTA ANGLADA-CAMARASA.  
LA SEVA FAMA VA SER TAN GRAN, 
REMARCA FRANCESC RIBERA, QUE,  
AL PARíS DE L’èPOCA, “ERA HABITUAL 
ENTRE ELS PINTORS INTERCANVIAR-SE  
DOS TUBS DEL MILLOR OLI FRANCèS PER 
UN DE LA MARCA TITAN”.

b F 7
Al cap d’un  

segle de vida, 
Titan i els seus 
productes (molt 

especialment la 
seva mítica marca 
Titanlux) formen 
part innegable de 
la cultura popular 

del país.
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DESCOBRINT LA 
MECANITzACIó DEL 

CAMP CATALÀ
A CAVALL ENTRE LES TERRES DE PONENT I EL CAMP  

DE TARRAGONA, AqUESTA RUTA ENS PORTARÀ A 
CONÈIxER LA TRANSFORMACIó AGROINDUSTRIAL DE 

CATALUNYA A COMENçAMENT DEL SEGLE xx
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T
enint com a eix central l’activitat agrícola i les 
diferents indústries derivades, aquest recorregut 
transcorre per tres comarques diferents —l’Urgell, 
la Conca de Barberà i les Garrigues—, si bé, fet i 

fet, ens centrarem en un petit racó del nostre país, reco-
negut pel treball de la terra i la qualitat dels seus fruits. 

Iniciarem el recorregut a Tàrrega, a la sortida de la 
ciutat per la N-II en direcció a Lleida, on la fàbrica J. 
Trepat va ser protagonista de la modernització agrària, 
gràcies a la importància que va tenir en el procés de 
transformació i mecanització del camp català, com tam-
bé espanyol. Aquesta antiga factoria, on es fabricaven 
garbelladores, dalladores, lligadores, rampills, rascles 

d’estrelles i tants d’altres ginys per treballar el camp, 
va arribar a ser el principal productor de maquinària 
agrícola a l’Estat espanyol durant el segon terç del se-
gle xx. Les màquines de Josep Trepat foren tot un èxit 
comercial i van revolucionar el treball del camp perquè 
s’adaptaven a les necessitats dels pagesos, per ser lleu-
geres,manejables i amb un preu assequible. La fàbrica 
va tancar les portes l’any 1985 i va deixar al seu interior 
una col·lecció industrial històrica intacta. 

text i fotos César Barba

VN
A la pàgina anterior, Cal Trepat formava un gran complex 

metal·lúrgic amb 19 naus, la majoria de les quals van ser 
construïdes en el decurs dels anys 1933 i 1936. 

A dalt, façana de la Fassina Balanyà,
on es produïen uns 35.000 litres d’aiguardent l’any.
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El complex industrial està format per 19 naus, cinc 
de les quals es troben habilitades com a museu. En 
aquestes cinc naus hi ha les seccions de la foneria de la 
fàbrica, on es carregaven els forns amb el material que 
s’havia de fondre (ferro vell, ferro colat, carbó de coc o 
lingots) i, una vegada obtinguda la colada, o ferro fos, 
es buidava dins els motlles per obtenir la peça desitjada; 
així com el taller dels modelistes, on dissenyaven els 
nous models de màquines Trepat. Però el que més crida 
l’atenció de tota la fàbrica és, sens dubte, la nau cinque-
na, amb l’impressionant embarrat i les 25 màquines 
accionades per aquest curiós sistema de transmissió 
de força. L’embarrat, que funciona amb un sol motor 
elèctric, subministrava l’energia a través de politges i 
corretges de cuir a tota la resta de maquinària, que no 
disposava de motor propi.

 

la ruta

“Les fassines són factories de 
reciclatge, on, d’un residu dels 
cellers com era la brisa del 
raïm, se n’obtenien productes 
de qualitat 
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L’entrada a Cal Trepat consta d’una visita guiada on 

els guies del museu ens acompanyen en un viatge pel 
del temps en què les naus de la fàbrica esdevenen l’es-
cenari per bussejar pel passat industrial i social del país.

fassina balanyà
Des de Cal Trepat tornem cap al centre de Tàrrega per 
l’avinguda de Catalunya (N-II) per enllaçar, a l’altura 
de la plaça del Carme, amb la C-14, que seguim en 
direcció Tarragona. Travessem Verdú i a l’alçada de So-
livella deixem aquesta carretera per continuar per la 
TV-2336, que, al cap de mitja hora, arriba a l’Espluga 
de Francolí. A la mateixa Oficina de Turisme de l’Es-
pluga, a prop de la sortida cap a Montblanc, trobem 
la Fassina Balanyà, una antiga destil·leria d’aiguardent 
que té els seus orígens en la dècada del 1830 i on, a 

través de la maquinària original, s’explica tot el procés 
productiu per a l’obtenció d’aiguardent. Es tracta d’una 
de les poques antigues fassines industrials que que-
den a Catalunya, on es produïa aiguardent a partir de 
la brisa del raïm, formada per la pell, els pinyols i les 
rapes del raïm un cop se n’havia extret el mos. Tot i 
ser instal·lacions industrials molt senzilles, les fassines 
són una part important del patrimoni industrial lligat a 
l’economia vitivinícola catalana, així com autèntiques 
factories de reciclatge, on, d’un residu dels cellers com 
era la brisa del raïm, se n’obtenien diferents productes 
de molta qualitat.

La visita a la Fassina Balanyà comença amb un audio-
visual que permet copsar la importància de les fassines 
en el naixement i el desenvolupament de la Revolu-
ció Industrial. Continua amb el recorregut per l’antiga 

N
Nau principal del Museu Trepat, 
que va arribar a ser el principal fabricant 

de maquinària agrícola a l’Estat 
espanyol.

b
La Fassina Balanyà era una indústria 
familiar, que té els seus orígens a la 
dècada del 1830, on es destil·lava la brisa 
del raïm per obtenir aiguardent.

7
La zona de producció d’energia  

mecànica, amb la màquina de vapor 
o cavallet, s’encarregava de fer  

funcionar tota la maquinària per a la 
destil·lació.
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la ruta

r
El Museu de l’Oli de Catalunya dona a conèixer
tot el procés d’elaboració, des del camp fins al setrill,
dins un molí en funcionament des del 1920.

b
A la sala de les piques se separaven les morques
i l’oli mitjançant un procés de decantació, que era el 
darrer pas abans de vendre’l a l’engròs. 

7
L’edifici de la Cooperativa de la Granadella,

construït per la Mancomunitat de Catalunya
l’any 1920, acull la col·lecció original de maquinària

del museu.

fàbrica, per apropar-se a les eines, les màquines, les 
persones i la societat que la feien funcionar. I s’acaba 
amb tota una experiència en viu i en directe: la destil-
lació d’alcohol amb un alambí on es pot veure i acabar 
d’entendre els secrets del procés.

la cUltUra de l’oli
Continuem el recorregut sortint de l’Espluga de Fran-
colí per la N-240 en direcció a Lleida. Passat Vimbodí, 
girem per la TV-7004 en direcció a Vallclara. Superem 
població i després Vilanova de Prades per enllaçar un 
mica més endavant amb la C-242, que seguim en di-
recció a la Granadella, ja amb els contraforts de la serra 
de Montsant a la vista. En arribar a Bellaguarda ingres-
sem a les Garrigues, terra d’oliveres, d’arbequines i de 
molins: som a la terra de l’oli. Així, després de quasi 

una hora som a la Granadella, on la cultura de l’oli d’oli-
va és intensament viva. Per comprovar-ho ens dirigim 
al Museu de l’Oli de Catalunya, inaugurat la primavera 
del 2016 a les instal·lacions de la Cooperativa de la 
Granadella, situada a la sortida de la població a peu 
de la carretera C-242.

Es tracta d’un edifici del 1920, que conserva en molt 
bon estat la construcció de pedra original, amb obertures 
emmarcades per maó vist, considerada una excel·lent 
mostra de l’arquitectura industrial de l’època. El molí 
va quedar en desús a partir de la dècada del 1980. No 
obstant això, la cooperativa ha mantingut dins de la sala 
de trituració la col·lecció original de maquinària, eines, 
utillatges i altres elements. Hi destaquen, en aquest 
sentit, el bon estat de conservació del conjunt, tant de 
la maquinària (en condicions òptimes de funcionament) 
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Fitxa pràctica

h Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat 
Av. Josep Trepat Galceran, 9, Tàrrega. Tel. 973 311 616. 
Diumenges, visites guiades a les 11 i a les 12.30 h. Resta de 
dies, visites concertades. Entrada general: 5 €. 
www.museutrepat.cat/ca

h Fassina Balanyà 
Plaça del Mil·lenari, 1, l’Espluga de Francolí.  
Tel. 977 871 220. De dimarts a dissabte, de 10.30 a 13 h  
i de 16 a 18 h. Diumenges i festius, de 10.30 a 13.30 h. 
Entrada general: 3 €.  
www.fassinabalanya.cat

h Museu de l’Oli de Catalunya 
Plaça Joan Perucho, 4, la Granadella. Tel. 973 133 012. 
Dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 15 a 19 h. Dissabtes, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges, de 10 a 14 h. 
Entrada general: 3 €. 
www.culturadeloli.cat/museu

com del recinte i de les instal·lacions originals. La visita 
transcorre a través de diferents espais, com l’oliverar, on 
podrem conèixer més coses sobre el conreu de l’olivera 
i la collita; el molí, on gràcies a la maquinària i un vídeo 
explicatiu s’aprèn tot el procés d’elaboració de l’oli verge 
extra, des de l’entrada d’olives fins al premsat, i la sala 
de piques, on continua el procés amb la decantació de 
l’oli. Finalment, el museu ha volgut reservar un espai 
per presentar al públic la seva concepció del treball i de 
l’economia agrària basada en el cooperativisme, i un 
altre per a l’agrobotiga, on es trobaran productes com 
ara oli d’oliva verge extra, olives de taula, paté d’olives 
i, fins i tot, xocolata d’oli d’oliva. [

César Barba és periodista especialitzat en natura i viatges.
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L
’edifici històric del Salt 
d’Escaldes, inaugurat l’any 
1934, és ara la seu del Mu-
seu MW de l’Electricitat. Tot 

i que les turbines inaugurals conti-
nuen treballant quan el consum o 
les condicions de compra d’energia 
ho reclamen, ara les sales s’han con-
vertit en un espai expositiu i didàctic 
on s’aprenen conceptes generals re-
lacionats amb l’energia i la producció 
d’electricitat a partir de la força de 
l’aigua, però, sobretot, quin és el lli-
gam que aquesta activitat industrial 
té amb la història del país.

De fet, un dels espais més im-
portants, la primera sala, conté una 
exposició que, tot i que té caràcter 
temporal, ja fa cinc anys que s’exhi-
beix. Relata com el Govern andorrà 

L’ADN 
INDUSTRIAL 
D’ANDORRA

EL PRINCIPAT D’ANDORRA
APLEGA, AL SEU

MINúSCUL TERRITORI, UN
BON GRAPAT DE MUSEUS

RELACIONATS AMB EL
PATRIMONI INDUSTRIAL. SóN

TESTIMONIS DE LES ACTIVITATS
ECONòMIqUES qUE HAN

TRANSFORMAT EL PAÍS
D’UN TERRITORI AGRÍCOLA I
RAMADER EN UN ALTRE DE
SERVEIS, UTILITzANT COM A

PUNT DE SUPORT ACTIVITATS
COM ARA LA GENERACIó

HIDROELÈCTRICA O LA
FABRICACIó DE TABAC  

O DE FERRO
text i fotos Sergi Ramis

dE viatgE
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va obligar la companyia elèctrica 
a construir totes les carreteres del 
país a canvi de donar-li la conces-
sió de l’explotació de l’aigua. I, així, 
com l’economia del país va millorar, 
passant d’una subsistència agrícola 
i ramadera a una de completament 
abocada al sector dels serveis. 

Aparells d’amidament, plànols, 
contractes, reguladors, turbines, 
etc., omplen les vitrines de la se-
gona sala, mentre que la tercera té 

un to més didàctic. Els joves apren-
dran aquí a veure (i provocar) en 
directe efectes com l’electroestàtica 
o la conductivitat.

Cal no perdre’s el breu documen-
tal de l’any 1935 fet pel Govern re-
publicà espanyol sobre el Principat 
d’Andorra, amb imatges històriques 
espectaculars. Les mateixes tur-
bines que ara podem admirar en 
funcionament surten a la pel·lícula. 
I, ja fora de l’edifici, pareu atenció 

al mur de contenció de la carretera. 
És patrimoni cultural del país, atès 
que representa l’esforç dels treba-
lladors immigrants per donar pas al 
progrés. És al peu de la canonada 
d’aigua que prové del llac d’Engolas-
ters i que s’aprofita a les centrals. Per 
cert, hi ha una turbina Pelton que 
s’exhibeix, també, en aquest indret.

La visita es pot complementar 
anant a l’estany d’Engolasters i se-
guint el Camí Hidroelèctric, on es 

N
El martinet de la Farga Rossell
encara pica sobre el ferro roent en una

demostració per als visitants.

F
Màquines de fer cigarretes  

al Museu del Tabac. A principis del 
segle xx, la producció de cigarretes es 

va mecanitzar i, així, multiplicar  
i abaratir.
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mostren la maquinària del funicu-
lar de servei, la galeria tècnica de 
la presa, el polvorí i el Camí dels 
Matxos.

tradició tabaqUera  
a sant JUlià
Al sud del país, a Sant Julià de Lòria, 
trobem l’interessant Museu del Ta-
bac. S’ubica a l’antiga fàbrica Reig, 
oberta el 1909. Modern i sofisticat, 
aquest centre exhibeix maquinària 
de fusta i metàl·lica des dels ini-
cis de la producció gairebé fins als 
nostres dies. La veu en off de dos 

suposats treballadors de la fàbri-
ca acompanya el visitant, que pot 
recórrer tots els espais en solitari, 
acompanyat per una locució i portes 
que es tanquen i s’obren deixant pas 
a noves sales, ja sigui on es classifi-
cava la fulla del tabac, es trinxava, 
s’embolicaven i s’empaquetaven 
les cigarretes, o bé on es duien els 
comptes de producció. El museu no 
eludeix l’espinós tema del contra-
ban, i fins i tot exhibeix els famosos 
“fardos” que els homes carregaven 
pels passos de muntanya per ven-
dre a Espanya o França.

La indústria del tabac ha estat 
molt important en la història andor-
rana recent, ja que aquest cultiu va 
substituir els d’autoabastiment quan 
es va descobrir que era molt més 
rendible. Encara hi ha fàbriques que 
funcionen al país.

olor de modernitat  
a les escaldes
Paradigma de la conversió d’An-
dorra en un país de serveis turístics 
podria ser el Museu del Perfum, 
establert en ple centre de les Escal-
des. A més d’un espai introductori 

dE viatgE

N
Turbina Pelton a l’exterior del
museu MW. No va arribar a funcionar 
mai perquè es va danyar durant 
el transport pels Pirineus.

r
Màquines de trinxar fulles

de tabac preparant el farcit de les
cigarretes Reig.

b
Les vitrines del Museu  
de l’Electricitat exhibeixen 
maquinària de les primeres centrals 
hidroelèctriques andorranes.

7
Llibres de comptabilitat 

originals del Museu del Tabac de 
Sant Julià de Lòria, on s’apuntava 

cada comanda, el pes, el cost i el 
client que la rebia.



73

EIX / núm. 04

didàctic on el visitant pot interactu-
ar reconeixent algunes de les aro-
mes vegetals que més s’utilitzen en 
la fabricació de colònies i perfums, 
el museu exhibeix fins a un miler de 
flascons col·locats per època de fa-
bricació. Comença amb les impres-
sionants mostres de recipients per 
a alcofoll d’Egipte del segle vii aC i 
segueix per les fioles de fràgil vidre 
procedents de l’inici de la nostra era 
utilitzades pels romans.

Els perfums comencen llavors a 
ordenar-se per dècades, partint del 
1900. L’entusiasta explicació de la 

cuidadora del museu ens informa 
de nombroses anècdotes, i el pú-
blic aprendrà moltes coses sobre 
perfums però també sobre el pa-
per desenvolupat per prestigiosos 
vidriers com ara René Lalique dis-
senyant recipients.

Els perfums han seguit les modes 
i els moviments artístics de cada 
època. Així, veurem el perfum Par-
tir que els soldats regalaven a les 
noies abans de marxar a la Segona 
Guerra Mundial, els flascons orien-
talistes de començament del segle 
xx o fins i tot un recipient dissenyat 

“Paradigma de la conversió d’Andorra en
un país de serveis turístics podria ser el

Museu del Perfum, establert en ple centre
de les Escaldes

N
Els visitants identifiquen les

plantes i les aromes més utilitzades en
la indústria perfumera al Museu

del Perfum.
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oLor DE BENziNA
EL PRINCIPAT APLEGA DOS MUSEUS RELACIONATS AMB EL MóN DE L’AUTOMOCIó.

A ENCAMP, EL MUSEU NACIONAL DE L’AUTOMÒBIL CONTÉ UNA DE LES COL·LECCIONS DE COTXES MÉS IMPORTANTS DEL SUD 
D’EUROPA. PODEM VEURE DES DE GAIREBÉ LA “PREHISTÒRIA”, COMENçANT PER VEHICLES DE L’ANy 1885 ENTRE ELS QUALS HI 
HA LA PINETTE, FINS A ELEGANTS COTXES QUE HAN SERVIT DE TRANSPORT DE DIGNATARIS, COM ARA ROLLS-ROyCE O CITROëN. 
L’EXPOSICIó S’ATURA EN LA DèCADA DEL 1970. INCORPORA TAMBÉ ALGUNES MOTOS I SOBRETOT BICICLETES, UNA GAMMA QUE  
TÉ UN RECORREGUT HISTÒRIC DES DELS PRIMERS I PESANTS MODELS FINS ALS LLEUGERS ARTEFACTES DE L’ACTUALITAT.

A CANILLO, ALS PEUS DE L’ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE 
CASELLES, HI HA EL MUSEU DE LA MOTO, QUE AMB 144 
PECES RECORRE PRÀCTICAMENT TOTA LA HISTÒRIA D’AQUEST 
VEHICLE DE DUES RODES —PER BÉ QUE N’HI HA TAMBÉ 
AMB SIDECAR, COM UN EXEMPLAR ALEMANy ARMAT DE LA 
SEGONA GUERRA MUNDIAL. MOTOCICLETES QUE HAN FET 
SERVIR MOTOR DE VAPOR, QUE TENEN JA MÉS DE 100 ANyS, 
PERÒ TAMBÉ LES MODERNES I PODEROSES MÀQUINES QUE 
HAN CORREGUT EL RAL·LI DAkAR. ESTÀ ORGANITZAT PER 
DèCADES DE FABRICACIó. NOSTÀLGICS D’OSSA, BULTACO O 
SANGLAS I ADMIRADORS D’ICONES COM HARLEy-DAVIDSON, 
NSU O NORTON HI TROBARAN EXEMPLARS DAVANT DELS 
QUALS QUEDAR-SE EMBADOCATS. 

dE viatgE

©Comú d’Ordino
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per Salvador Dalí per al perfum Roi 
Soleil. La nota local l’ofereix el des-
conegut vidrier Eduard Fornells, que 
va dissenyar una ampolla que recull 
la silueta de l’església de Sant Joan 
de Caselles per al Flors d’Andorra.

ferro, fUsta i farina  
a força d’aigUa
En un salt cap enrere en el temps, 
hi ha dos espais expositius més 
que mostren el passat industrial 
d’Andorra. La Farga Rossell de la 
Massana ha protegit i restaurat el 
funcionament d’un martinet tra-
dicional que va treballar a mitjan 
segle xix. Dos audiovisuals alliçonen 
els visitants sobre la producció de 

ferro a escala mundial i també lo-
cal. I després es passa a una sala 
on es pot veure l’exhibició del mar-
tinet en directe picant ferro roent, 
a més d’eines, el mineral en brut, 
els lingots resultants del treball del 
ferrer, etc. La serradora de Cal Pal, 
per la seva banda, és a la riba del 
riu Valira del Nord a la Cortinada i, 
aprofitant la seva força, posava en 
marxa dos ginys: una serradora i un 
molí fariner. Instal·lacions de prin-
cipis del segle xvi que van estar en 
funcionament fins al 1960. [

Sergi Ramis és periodista  
especialitzat en viatges.

h Museu del Perfum  
Av. Carlemany, 115 1r pis. AD700 Escaldes-Engordany.  
Tel. +376 892 221. Obert de dimarts a divendres, de 10 a 13 i de 16 
a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 20 h; diumenges i festius,  
de 10 a 14 h. Entrada general: 5 €.  
museudelperfum@julia.ad i www.museudelperfum.net

h La Farga Rossell, Centre d’Interpretació 
Av. del Través s/n. AD400 la Massana. Tel. +376 835 852. Obert 
maig, juny, setembre i octubre: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 
i de 15 a 18 h; diumenges i festius, de 10 a 14 h. Juliol i agost: de 
dimarts a dissabte, 10 a 14 i de 15 a 19 h; diumenges i festius,  
de 10 a 14 h. Novembre a abril: de dimarts a dissabte, de 10 a 14  
i de 15 a 18 h. Entrada general: 5 €.  
museusandorra@gmail.com i www. i www.fargarossell.ad

h Mola i serradora de Cal Pal  
Ctra. General 3, la Cortinada. AD300 Ordino. Tel. +376 878 173.  
Consulteu els horaris d’obertura per telèfon o internet.  
Entrada general: 5 €.  
ot@ordino.ad i www.ordino.ad

Per a tots els museus, és molt convenient obtenir el Passmuseu. 
Costa 5 € i dóna dret al 50% de descompte del preu d’entrada  
en 3 espais. Un cop exhaurit, se’n pot comprar un altre.  
De venda a tots els museus andorrans.

Allotjament i restaurants: www.visitandorra.com

Fitxa pràctica

h MW Museu de l’Electricitat  
Av. de la Bartra s/n, 5. AD200 Encamp. Tel. +376 739 111.  
Obert de dimarts a dissabte, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 18.30 h; 
diumenges i festius, de 10 a 14 h. Entrada general: 5 €. 
museumw@feda.ad i www.museumw.ad / www.feda.ad.  
Si es fa el Camí Hidroelèctric d’Engolasters, s’han de pagar 5 € 
addicionals i concertar la cita prèviament al museu.

h Museu del Tabac  
C. Dr. Palau, 17. AD600 Sant Julià de Lòria. Tel. +376 741 545. Obert 
de setembre a juny: de dimarts a divendres, de 9 a 19 h; dissabtes, 
de 10 a 20 h; diumenges i festius, de 10 a 14.30 h. Juliol  
i agost: de dimarts a dissabte, de 9 a 20 h; diumenges i festius,  
de 9 a 14.30 h. Entrada general: 5 €.  
info@museudeltabac.com i www.museudeltabac.com

h Museu Nacional de l’Automòbil  
Av. Joan Martí, 64. AD200 Encamp. Tel. +376 832 266.  
Obert de dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 15 a 19 h;  
diumenges, de 10 a 14 h. Entrada general: 5 €.  
museusandorra@gmail.com i www.museus.ad

h M2R Museu de la Moto  
Ctra. Gral. de Canillo s/n. AD100 Canillo. Tel. +376 853 444.  
Obert de dimecres a dijous, de 10 a 13.30 i de 15 a 19 h;  
divendres, de 10 a 13.30 i de 15 a 19.30; dissabtes i diumenges,  
de 10 a 13.30 i de 15 a 20 h. Entrada general: 5 €.  
museudelamoto@canillo.ad i www.m2r.ad

b
En la visita guiada a la mola i 
serradora de Cal Pal, es fa una 
demostració tant de la talla de fusta com 
de la transformació del blat en farina.

7
Canal de captació d’aigua 

provinent del riu de la Cortinada que 
posa en marxa la serradora.
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agEnda

oBErTUrA DEL CENTrE D’iNTErPrETACió DiNoSAUrES DE fUMANYA
El mes de juliol passat es va obrir al públic el Centre d’In-
terpretació Dinosaures de Fumanya, situat a Fígols (Ber-
guedà). Fumanya és el jaciment europeu més extens amb 
petjades de dinosaures del cretaci superior i un dels més 
importants al món. El Centre ha estat impulsat pel Consorci 
Ruta Minera, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya. Des de la seva obertura i fins 
al mes d’octubre, el nou centre ja ha rebut més de 5.000 
visitants.

El centre gira al voltant de l’explotació minera a cel obert 
de Fumanya, activa entre el 1975 i el 1986, que va deixar 
al descobert un impressionant jaciment paleontològic amb 
més de 3.500 petjades de dinosaures de més de 65 milions 

d’anys. La relació entre els dinosaures i el carbó és directa: 
aquests rèptils van desaparèixer fa 65 milions d’anys, a 
finals del cretaci, que és el període en què es va formar el 
lignit i en el qual la formació geomorfològica dels Pirineus 
verticalitza el que havia estat una plana fluvial. 

El jaciment de Fumanya va ser declarat Bé Cultural d’In-
terès Nacional (BCIN) el 2014, i forma part de la candida-
tura que aspira a ser Patrimoni Natural de la Humanitat de 
la Unesco, juntament amb altres jaciments d’icnites de la 
península Ibèrica.

Més informació i horaris: 
www.dinosauresfumanya.com/

SALó B-iNDUSTriAL,  
DEL 20 AL 22 D’ABriL A BArCELoNA 
B-INDUSTRIAL, la primera àrea temàtica de turisme industrial 
dins d’una fira internacional de turisme en general, tindrà 
la segona edició els propers dies 20, 21 i 22 d’abril de 2018, 
dins del B-Travel Barcelona que es farà al recinte firal de 
Montjuïc.  

B-INDUSTRIAL incrementarà el nombre d’expositors i 
d’activitats a l’àrea de demostracions, tallers i degustacions. 
També creixerà l’apartat dedicat als professionals del sector. 
D’aquesta manera, B-INDUSTRIAL es consolida i a poc a poc 
esdevé el meeting point del turisme industrial.

Més informació:
http://b-industrial.elgenerador.cat  
bindustrial@elgenerador.cat  

Museu de les Mines de Cercs
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ExPOSICIONS

Els mitjons Molfort’s i la publicitat racional
Fins al 30 de juny de 2018. Can Marfà, Museu  
del Gènere de Punt, Mataró (Maresme).
Més informació a http://culturamataro.cat/ca/
museu-i-exposicions/museu-de-mataro/can-marfa

Empordà industrial
Fins al 31 de març de 2018. Ecomuseu Farinera  
de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).
Més informació a http://museudelsuro.cat

DifErENTS ProCESSoS DE BCiN 
PEr PrESErVAr EL PATriMoNi 
iNDUSTriAL CATALÀ
S’han iniciat els tràmits de diferents sol·licituds, infor-
mes i procediments previs a l’aprovació corresponent 
de les diferents Comissions Territorials de Patrimoni 
per a la incoació com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) de diferents elements mobles i immobles del 
patrimoni industrial català. Entre aquestes propostes 
hi ha la de l’antiga fàbrica modernista del Vapor Ay-
merich, Amat i Jover, actual seu del mNACTEC (Terrassa, 
Vallès Occidental); l’Hospital de Cartró de Capdella, únic 
exemple d’aquest tipus de construcció prefabricada que 
es conserva arreu del món (la Torre de Capdella, Pallars 
Jussà); diferents edificis del complex ferroviari de Móra 
la Nova (Ribera d’Ebre), i un conjunt dels elements més 
singulars i destacats del patrimoni moble ferroviari de 
Catalunya que han estat seleccionats i proposats per la 
Comissió del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya.

NOVETATS 
EDITORIALS

CONGRESSOS i 
JORNADES

45a Conferència Internacional  
del CIMUSET
Del 5 al 8 de desembre de 2017. Rabat (Marroc).
Organitza: CIMUSET  
(International Committee for Museums  
of Science & Technology)
http://network.icom.museum/cimuset/
cimuset-2017/the-cimuset-annual-conference/

Joan Carles Alayo Manubens.  
Aigua i energia. L’aprofitament 
hidroelèctric dels rius catalans.  
Pagès Editors, Lleida, 2017

Eva Perisé Farrero i Roberta Tenci.  
El Museu Hidroelèctric de Capdella 
(Ciència, tècnica i societat: les guies 
dels museus del mNACTEC, 1).  
Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, 2016

Aroa yagüe i Roberta Tenci. El Museu de 
Gerri de la Sal (Ciència, tècnica i societat: 
les guies dels museus del mNACTEC; 2).  
Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, 2017

Roberta Tenci, Magda Fernàndez i Anna 
Garcia. El Museu del Ciment Asland 
de Castellar de n’Hug (Ciència, tècnica 
i societat: les guies dels museus del 
mNACTEC; 3). Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 2017
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Castellano

MirADAS
Redacción Eix
págs. 6-11

SECCIóN DE TRENzADOS 
DE LA FÁBRICA GROBER
La foto, tomada en la factoría gerun-
dense en 1914, invita a una lectura de 
género. La familia Borrell-Portabella 
ha cedido al Archivo Comarcal del 
Maresme toda la documentación del 
siglo y medio de vida del grupo, que se 
mantiene vivo en Arenys de Munt con 
Grobelàstic, y que integró, también, 
Nacional de Manufacturas Matas, naci-
da en Barcelona y trasladada a Pallejà. 

CASA DE LA TELEGRAFÍA
La central telegráfica sin hilos de la 
compañía inglesa Marconi Wireless 
Telegraph, ubicada en el Prat de 
Llobregat, se construyó en 1911 
siguiendo un proyecto de Josep Puig i 
Cadafalch. Estuvo en funcionamiento 
hasta que se abandonó en la década 
de 1950, y se restauró en el año 
2004. Es una de las pocas centrales 
radiotelegráficas de Marconi que se 
conservan en Europa. 

FÁBRICA CASARAMONA
La antigua fábrica de tejidos 
de algodón conocida como Can 
Casaramona es una manufactura de 
estilo modernista construida por Josep 
Puig i Cadafalch entre 1909 y 1912. 
Es un conjunto de diferentes naves 
de una sola planta distribuidas en un 
sistema de calles internas. Funcionaba 
con energía eléctrica y destacan 
dos singulares torres utilizadas 
antiguamente como depósito de agua. 

PErSPECTiVAS
LA PERIODISTA IRENE POLO 
Y EL CONFLICTO MINERO 
DE 1933 EN SALLENT
Pilar Tur y Glòria Santa-Maria

Pág. 12

El 8 de enero de 1933 en Sallent se 
produjo un movimiento revolucionario 
del anarquismo extremista, en 
sintonía con acciones similares en 
otras localidades de Cataluña y de 
España. Los disturbios provocaron tres 
muertos en la localidad, numerosos 
heridos y una veintena de detenidos. 
Unos días después llegó la periodista 
Irene Polo, con 23 años, como enviada 
especial del semanario barcelonés La 
Rambla.

MUSEO EN LA CALLE. UN 
PROYECTO DE PATRIMONIO 
GLOBAL, PARTICIPATIVO E 
INNOVADOR
Jaume Perarnau

Pág. 16

El Museo Nacional de la Ciencia y de 
la Técnica de Cataluña (mNACTEC) 
presenta la creación y puesta en 
marcha del proyecto Museo en la Calle 
(www.mnactec.cat/museualcarrer). 
Se trata de un proyecto atrevido y 
amplio de investigación, estudio, 
catalogación y divulgación de los 
elementos del patrimonio de la 
sociedad industrial que no están 
protegidos ni han sido estudiados, 
ubicados fuera de los museos, en las 
calles y paisajes de Cataluña. 

ENTrEViSTA
EUSEBI CASANELLES: 
“EN CATALUÑA, EL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL 

ES PARTE DE NUESTRA 
IDENTIDAD”
Marc Serrano i Òssul
Pág. 22

El experto en patrimonio industrial y 
museólogo Eusebi Casanelles i Rahola 
(Barcelona, 1948) fue el primer 
director y creador del mNACTEC y de 
su Sistema Territorial: su “padre”, se 
ha escrito. Lo dirigió de 1983 a 2013. 
Por esta paternidad recibió, en abril, 
la Cruz de San Jorge.

DoSiEr
LA LUz qUE NOS CAMBIó 
LA VIDA
Marc Serrano i Òssul
Pág. 28

Este dosier de EIX se centra en el 
impacto social, familiar e individual 
de la llegada de la electricidad: en 
los efectos prácticos, en el ocio y en 
el trabajo de todos, de los diversos 
experimentos e inventos eléctricos, y 
de sus aplicaciones posteriores, no en 
su vertiente más histórica o técnica. 
Analizamos el cambio espectacular 
que suponen las aplicaciones 
domésticas de la electricidad (desde 
la iluminación de la casa hasta 
los electrodomésticos), urbanas 
(en las calles y espacios públicos), 
industriales (la generación de energía, 
la industria, etc.) y lúdicas: el cine, los 
espectáculos musicales...

EL DESCUBriMiENTo
LA FÁBRICA DE MUÑECAS 
LEHMANN
Rosa Serra Rotés
Pág. 42

El reportaje nos adentra en la historia 
de la fábrica Lehmann de Barcelona, 
impulsada por una familia de 
industriales judíos de Núremberg que 
se instalan en Barcelona no solo para 
fabricar a mejor precio, para ganar 
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nuevos mercados y expandirse en 
el continente americano. También 
para protegerse del antisemitismo 
primero y huir del nazismo y del 
Holocausto después, una historia 
de perseguidos y salvados que 
Dory Sontheimer ha sabido explicar 
en unos relatos sobrecogedores y 
aleccionadores. 

ViSiTA gUiADA
ADA PARELLADA:  
“ME ADMIRA qUE  
LA RESTAURACIóN DE 
ROCA UMBERT HAYA 
RESPETADO EL ESTILO  
Y LA ESENCIA FABRIL”
Paloma Arenós
Pág. 48

El vínculo emocional de la cocinera 
Ada Parellada (Granollers, 1967) con 
la gigantesca fábrica textil algodonera 
Roca Umbert le viene de pequeña. 
Cuando salía de la escuela, se colaba 
con los amigos a jugar, “A tirar piedras 
y arañarnos” entre unas naves, donde 
en la época álgida habían trabajado 
hasta 1.000 personas cada día. Los 
telares se pusieron en marcha en 
1904 y en los años cincuenta se 
construyó una central térmica —ahora 
museo— para permitir la autonomía 
eléctrica. 

PATriMoNio iNDUSTriAL CATALáN
LAS ACEqUIAS DE 
PINYANA Y DE FONTANET
Marc Sans Gilabert y Josep Forns Bardají
Pág. 54

El espacio formado entre Lérida y 
los pueblos irrigados del entorno 
ha conformado un paisaje de 
gran riqueza natural y cultural, 
modificado constantemente por la 
acción humana. Las incidencias más 

abStractS

significativas han sido el proceso 
de industrialización desde el último 
cuarto del siglo xix, los cambios en 
la mecanización del campo de los 
años sesenta, las urbanizaciones de 
segundas residencias y las grandes 
infraestructuras de los tiempos más 
recientes. La huerta histórica de Lérida 
está estructurada en dos acequias de 
origen medieval: la de Pinyana, que 
nace en la Noguera Ribagorzana, y la 
de Fontanet, de origen andalusí, que 
recoge las aguas del río Segre.

LA CoLECCióN
COLECCIóN  
OLIVER RODéS.  
ATRAPAR EL LÍqUIDO 
ELEMENTO
Redacción
Pág. 56

Los datos asustan a cualquiera: 
más de 7.000 envases, más de 
140 países (es decir, casi todos). 
No es nada atrevido ni exagerado 
—es transparente— presentar la 
colección de botellas de agua Oliver 
Rodés como “la historia del agua 
embotellada”, tal y como hace el 
prestigioso laboratorio cuyo nombre 
leemos en la etiqueta de cualquier 
botella de agua mineral.

LA MArCA
PINTURAS TITAN:  
UN SIGLO DE LUJO
Redacción
Pág. 60

La mítica marca de pinturas colorea 
la vida de los catalanes desde el 
1917. Así explica el actual presidente 
de Titan, Joaquín Folch-Rusiñol i 
Corachán, el origen de la sociedad: 
“Hace casi un siglo, en la Barcelona 
de 1917, nacía Titan en un pequeño 
laboratorio de la calle del Pi. 

Investigación y producción. Todo se 
hacía entre aquellas cuatro paredes 
que pronto se hicieron pequeñas, lo 
que les llevó a trasladarse al corazón 
industrial de la ciudad: el Poblenou”.

LA rUTA
DESCUBRIENDO LA 
MECANIzACIóN DEL 
CAMPO CATALÁN
César Barba
Pág. 64

Teniendo como eje central la actividad 
agrícola y las diferentes industrias 
derivadas, este recorrido transcurre 
por tres comarcas diferentes (el 
Urgell, la Conca de Barberà y Les 
Garrigues), si bien, de hecho, nos 
centraremos en un pequeño rincón 
de nuestro país, reconocido por el 
trabajo de la tierra y la calidad de 
sus frutos. La ruta enlaza el Museo 
de la Mecanización Agraria Cal 
Trepat (Tàrrega), la Fassina Balanyà 
(L’Espluga de Francolí) y el Museo del 
Aceite de Cataluña (La Granadella). 

DE ViAjE
EL ADN INDUSTRIAL  
DE ANDORRA
Sergi Ramis
Pág. 70

El Principado de Andorra reúne, en su 
minúsculo territorio, un buen número 
de museos relacionados con el 
patrimonio industrial. Son testigos  
de las actividades económicas que 
han transformado el país de un 
territorio agrícola y ganadero en  
otro de servicios, utilizando como 
punto de apoyo actividades tales 
como la generación hidroeléctrica o la 
fabricación de tabaco o de hierro. 
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ViEwS
Editorial office

Page 6-11

WEAVING SECTION AT THE 
GROBER FACTORY
The photo, taken in the factory 
in Girona in 1914, provokes an 
interpretation of genre. The Borrell-
Portabella family has given the 
Maresme District Archive all the 
documents from the one hundred and 
fifty years that the group remained 
in business, in Arenys de Munt 
with Grobelàstic and also as part of 
Nacional de Manufacturas Matas, 
created in Barcelona before moving 
to Pallejà. 

TELEGRAPHY HOUSE
The wireless telegraph exchange 
of the English company Marconi 
Wireless Telegraph, located in El Prat 
de Llobregat, was built in 1911 in 
line with a project by Josep Puig i 
Cadafalch. It remained operational 
until it was abandoned in the 1950s, 
and was restored in 2004. It is one 
of the few Marconi radiotelegraph 
exchanges remaining in Europe. 

CASARAMONA FACTORY
The old cotton fabric factory known as 
Can Casaramona is a modernist-style 
plant built by Josep Puig i Cadafalch 
between 1909 and 1912. It is a group 
of different one-floor units distributed 
over a system of internal streets. It 
ran off electricity and has two unique 
towers that were previously used as a 
water deposit. 

PErSPECTiVES
THE JOURNALIST IRENE 
POLO AND THE MINERS’ 
DISPUTE OF 1933 IN 
SALLENT
Pilar Tur and Glòria Santa-Maria

Page 12

In Sallent on 8th January 1933, a 
revolutionary movement by anarchist 
extremist groups arose, in line with 
similar activities in other towns of 
Catalonia and Spain. The disorders led 
to three deaths in the town, many 
injured and around twenty arrests. 
A few days later, the 23-year-old 
journalist Irene Polo was sent as a 
special envoy of the Barcelona weekly 
La Rambla.

MUSEUM IN THE STREET. A 
PARTICIPATIVE, INNOVATIVE 
PROJECT OF GLOBAL 
HERITAGE
Jaume Perarnau

Page 16

The National Museum of Science 
and Industry of Catalonia (mNACTEC) 
presents the creation and launch of 
the Museum in the street project 
(www.mnactec.cat/museualcarrer). 
It is a daring, extensive project 
involving research, study, classification 
and disclosure of the heritage of the 
industrial society that is not protected 
and has not been studied, located 
outside the museums, in the streets 
and throughout the landscapes of 
Catalonia. 

iNTErViEw
EUSEBI CASANELLES: 
“IN CATALONIA, THE 
INDUSTRIAL HERITAGE 

FORMS PART OF OUR 
IDENTITY”
Marc Serrano i Òssul

Page 22

Eusebi Casanelles i Rahola (Barcelona, 
1948), the expert in industrial 
heritage and museologist, was the 
first director and creator of mNACTEC 
and its Territorial System: its “father”, 
it has been written. He was its 
director from 1983 to 2013. Due to 
this paternity, he received the Cross of 
Saint George in April.

DoSSiEr
THE LIGHT THAT CHANGED 
OUR LIFE
Marc Serrano i Òssul

Page 28

This EIX dossier focuses on the social, 
family and individual impact of the 
arrival of electricity: on the practical 
effects, on everyone’s leisure and 
work time, on the different electrical 
experiments and inventions and 
on its later applications, not its 
more historical or technical side. 
We analyse the spectacular change 
involved in the use of electricity in 
the home (from lighting to electrical 
appliances), in urban areas (in the 
streets and public spaces), in industry 
(power generation, industry, etc.) 
and in leisure: cinema, musical 
performances, etc.

ThE DiSCoVErY
THE LEHMANN DOLL 
FACTORY
Rosa Serra Rotés

Page 42

The report provides an insight into 
the history of the Lehmann factory 
in Barcelona, driven by a family 
of Jewish manufacturers from 
Nuremberg who moved to Barcelona 
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not only to produce at lower prices, 
to gain new markets and to expand 
into the American continent. It was 
also to protect themselves from 
anti-Semitism and then flee from 
Nazism and from the Holocaust, a 
history of persecution and salvation 
that Dory Sontheimer has been able 
to explain very well in her daunting, 
enlightening tales. 

gUiDED ToUr
ADA PARELLADA:  
“I ADMIRE THE FACT THAT 
THE RESTORATION OF ROCA 
UMBERT HAS RESPECTED 
THE STYLE AND ESSENCE OF 
THE FACTORY”
Paloma Arenós

Page 48

The emotional ties of chef Ada 
Parellada (Granollers, 1967) with 
the huge Roca Umbert cotton textile 
factory go way back. She used to 
sneak in to play after school, “To 
throw stones and scratch each other” 
in the factories where, at their peak, 
up to 1,000 people had worked every 
day. The looms started up in 1904 
and, in the fifties, a power plant - 
now a museum - was built to provide 
autonomy in terms of electricity. 

CATALAN iNDUSTriAL hEriTAgE
THE IRRIGATION CHANNELS 
OF PINYANA AND 
FONTANET
Marc Sans Gilabert and Josep Forns Bardají

Page 54

The area between Lleida and its 
surrounding irrigated villages 
have formed a landscape of great 
natural and cultural wealth that 

has been constantly changed by 
man. The most significant incidents 
include the industrialisation process 
from the last quarter of the 19th 
century, the changes in agricultural 
automation in the 1960s, the urban 
developments of second homes 
and the major infrastructures more 
recently. The historic orchards of 
Lleida are structured around two 
medieval irrigation channels: that 
of Pinyana, which begins in the 
Noguera Ribagorzana river, and that 
of Fontanet, of Moorish origins, which 
takes water from the Segre river.

ThE CoLLECTioN
OLIVER RODéS COLLECTION. 
CATCHING ADAM’S ALE
Editorial office

Page 56

The data is enough to frighten 
anyone: over 7,000 bottles, more than 
140 countries (i.e. almost every one). 
It is neither bold or exaggerated —it’s 
clear— for the prestigious laboratory 
whose name can be read on the label 
of any bottle of mineral water to 
present the Oliver Rodés water bottle 
collection as “the history of bottled 
water”.

ThE BrAND
TITAN PAINTS:  
A CENTURY OF LUxURY
Editorial office

Page 60

The legendary paint brand has lent 
colour to Catalan lives since 1917. 
The current CEO of Titan, Joaquín 
Folch-Rusiñol i Corachán, explains the 
origins of the company: “Almost a 
century ago, in Barcelona, 1917, Titan 
was founded in a small laboratory in 
Carrer del Pi. Research and production. 
Everything took place within these 

premises that soon became too small 
and consequently, it relocated to 
the heart of industry in Barcelona: 
Poblenou”.

ThE roUTE
DISCOVERING THE 
MECHANISATION OF THE 
CATALAN COUNTRYSIDE
César Barba

Page 64

With agriculture and the different 
industries arising from it as the 
backbone, this route runs through 
three different districts (Urgel, Conca 
de Barberà and Les Garrigues), 
although we in fact focus on a small 
corner of our country that is famous 
for working the land and the quality 
of its fruits. The route links the 
Cal Trepat Museum of Agricultural 
Automation (Tàrrega), the Fassina 
Balanyà distillery (L’Espluga de 
Francolí) and the Oil Museum of 
Catalonia (La Granadella). 

oN ThE roAD
ANDORRA’S  
INDUSTRIAL DNA
Sergi Ramis

Page 70

The tiny Principality of Andorra is 
home to a large number of museums 
related to industrial heritage. They 
are witness to the economic activities 
that have transformed the country 
from agricultural and farming land 
into a tertiary region, supported 
by activities such as hydroelectric 
power generation or tobacco or iron 
manufacturing.
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