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Sentia en una reunió recent que determinats especialistes del sector turístic tenien molt clar i ben 
estudiat que a la gent que ve a les nostres platges a torrar-se com un llangardaix no els interessa 
gens ni mica el patrimoni. Cap tipus de patrimoni. I com que això ho tenien claríssim, no calia 

pas esmerçar gaires esforços més en el turisme cultural, ni en el patrimoni, perquè la gent que ve a 
prendre el sol i a fer disbauxa continuada no els interessa gens ni mica cap referència a la cultura en 
general ni a la nostra en particular. Magnífica i evident conclusió. Quant d’estudi i de temps esmerçat 
per arribar-hi. És inequívoc que si li demanes a un afeccionat extrem del futbol si voldria deixar el futbol 
per afeccionar-se a qualsevol altre esport, la resposta majoritària ja la sabem tots. I no per això ha de 
servir-nos d’excusa per arraconar qualsevol altre esport, ignorar-lo o menystenir-lo. És aquella famosa 
evasiva de la causa i l’efecte o de l’oferta i la demanda. O potser és el peix que es mossega la cua?

Que el nostre país l’haguem convertit entre tots en un dels destins de referència per als visitants més 
elementals, bàsics i gens exigents no ha de fer-nos oblidar la responsabilitat que tots tenim de millo-
rar i fer avançar la nostra societat. Els museus i els brillants elements d’interès patrimonial del nostre 
país, la seva gestió, la seva promoció, la seva qualitat i el seu coneixement han de contribuir a un dels 

objectius en què el patrimoni de la societat industrial pot 
tenir més fàcil entrada i incidència: culturitzar la societat. 

El turisme industrial no és solament la visita a museus 
i llocs d’interès històric. També té la particularitat d’oferir 
visites a empreses en actiu que, cada vegada, tenen una 
més àmplia demanda. No inventem res de nou. Les visites 
organitzades a llocs industrials existeixen a diferents fàbri-

ques de xocolata franceses des de fa més de cent anys. Igualment succeeix en els llocs de producció de 
formatge holandesos, en les visites guiades, des del 1866, a les destil·leries Jack Daniel’s, a Tennessee, o 
bé en les que des de mitjans del segle xix es fan a les mines de sal de Wieliczka (Polònia), amb més de 
900.000 visitants anuals. També són cada vegada més nombroses les grans empreses 
que obren les fàbriques a les visites (Peugeot, a Sochaux; Kronenbourg, a Estrasburg; 
Villeroy & Boch, a Mettlach; la planta d’assemblatge de les peces de l’Airbus a Toulouse, 
etc.) i incomptables els trens històrics que funcionen a tots els països europeus. Pensem 
en l’exemple de la Guinness Storehouse, que ha esdevingut l’atracció turística irlandesa 
que més turistes atrau cada any i s’ha convertit en un símbol de la cultura irlandesa, de 
la mateixa manera que la Coca-Cola, amb el seu museu visitat diàriament per més de 
4.000 persones, ho és del lifestyle nord-americà. I així podríem anar seguint.

El recent sorgiment, arreu de l’Estat, de nombrosos plans de desenvolupament del 
turisme industrial ens fa recordar que Catalunya ja havia estat capdavantera en aquesta 
matèria i pionera a seguir les línies estratègiques que es desenvolupen arreu d’Europa. 
Aquells desapareguts plans de turisme industrial de Catalunya —que anys després 
recuperen, promocionen i en recullen els resultats arreu— fan pensar que no s’anava 
gens desencaminat i que potser caldria reprendre el lideratge que havíem ostentat i 
que ens convertia en referents en la matèria.

El peix que es mossega la cua 

Jaume Perarnau 
director del Museu de la Ciència i  

de la Tècnica de Catalunya

“El turisme industrial es fonamenta en 
l’interès en la descoberta directa de la 

cultura científica, tècnica i industrial

Ed
ito

ri
al



44

60

28

Mirades 
 6   Farinera Costa 

 8   Obrers a la fàbrica de vidre Giralt

Perspectives 
  10   xatiC: 10 anys dE prOmOCió 

turístiCa dEl patrimOni 
industrial 

 14   arròs papErEr, una rECEpta  
al sErvEi dE la sOCiEtat

 16   vaixElls, El patrimOni marítim 
FlOtant 

 20   ramOn Casas i El món 
industrial

Entrevista 
 22   santi vila:  

“la industrialitzaCió va 
COnFiGurar la nOstra idEntitat”

Dossier 

 28   COnsErvar  
Els alimEnts

La descoberta 
 42   la COlònia aGríCOla dE GrauGés

Visita guiada 
 48   míriam ponsa:  

“si nO has vist mai COm Es  
Fa un COrdill, vinE a vEurE-hO!”

Patrimoni industrial català 
 54   Can paGans 

Su
m

ar
i



5

EIX / núm. 02 

Direcció: Jaume Perarnau
Coordinació: Eulàlia Palau
Subscriptors i publicitat: Roser Bifet
info.mnactec@gencat.cat Tel. 937 368 966  
www.mnactec.cat

Consell de redacció: Montse Armengol,  
Eulàlia Palau, Jaume Perarnau, Rosa Serra,  
Alba Subirana, Ton Lloret, Gerard Verdaguer

Consell assessor: Miguel Ángel Álvarez 
(president TICCIH Espanya), Alba Boixader 
(directora del Museu de les Mines de Cercs), 
Eusebi Casanelles (president d’honor del TICCIH, 
exdirector del mNACTEC), Esteve Castanyer 
(Universitat de Perpinyà), Salvador Claret 
(Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret), Gràcia 
Dorel-Ferré (França, membre d’APIC-Universitat 
de Reims), Josep Espadalé (director del Museu 
del Suro de Palafrugell), Josep Fernández 
(Arxiu Nacional de Catalunya), Llorenç Ferrer 
(Universitat de Barcelona), Carles Garcia 
(director del Museu del Ter), Carme Gilabert 
(directora de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries), Anna Mata (Xatic-Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya), Joan Nogué (director 
de l’Observatori del Paisatge de Catalunya), 
Josep Oliveras Samitier (Universitat Rovira i 
Virgili), Massimo Preite (Itàlia, membre de 
l’AIPAI), Victòria Rabal (directora del Museu Molí 
Paperer de Capellades), Antoni Roca-Rosell 
(Universitat Politècnica de Catalunya), Albert 
Tulleuda (director del Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia), Mark Watson (Escòcia, cap 
del Patrimoni Industrial del Govern escocès)

Col·laboradors: Carles Arbolí, César Barba, José 
Luis Biel, Miquel Bigas, Camil Busquets, Salvador 
Claret, Gràcia Dorel-Ferré, Carme Escales,  
Enric Garcia, Ton Lloret, Rafael López-Monné, 
Enrique Marco, Anna Mata, J. Mateu, Ricard 
Perelló, Sergi Ramis, Quim Roser, Jordi Sasplugas, 
Rosa Serra, Alba Subirana, Bernat Vidal, Santi 
Vila. Arxius i institucions: Ajuntament de Celrà, 
Àmbit de Recerques del Berguedà, Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova, 
Centre Excursionista de Catalunya, Consorci 
del Moianès, Création Catalane, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, 
Fundació Catalunya-La Pedrera, La Farinera CAVV, 
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries, 
Museu de Gerri de la Sal, Museu de la Tècnica  
de Manresa, Museu de les Mines de Bellmunt 
del Priorat, Museu de les Mines de Cercs,  
Museu del Suro del Vallespir, Museu Marítim  
de Barcelona, Paulilles, Vichy Catalán, Xatic. 

Realització: Sàpiens Publicacions (Sàpiens, 
SCCL). Àrea de Desenvolupament i Nous 
Projectes  www.sapienspublicacions.cat 
Director de l’àrea: Gerard Birbe
gbirbe@sapienspublicacions.cat 
Edició: Montse Armengol
Coordinació: Pere Romanillos
Disseny editorial: Enric J. Gisbert
Cartografia: Andreu Grau
Correcció lingüística: Domènec Casals 

Impressió: Gramagraf
Dipòsit Legal: B-5615-2016
ISSN: 2462-4470

Fotografia de portada:  
Ken Tannenbaum / iStockphoto   

L’enginy 
 56  FranCEsC bOnEt, prECursOr dE l’autOmòbil

La marca 
 60   viChy Catalán, la FàbriCa d’aiGua

La ruta 
 64   minEs i trEns a la ribEra d’EbrE i El priOrat 

De viatge 
 70   dinamita i EspardEnyEs a la Catalunya nOrd

Agenda
 76   

Abstracts 
 79  Castellà  81  anglès

64

22

5

eix
Cultura industrial, tècnica i científica
Revista semestral. Núm. 2. Novembre del 2016

Edita: Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya i Sistema Territorial del 
mNACTEC

48 16



6

miradES

6



7

EIX / núm. 02

FarinEra COsta
La Farinera Costa de Vic és un dels edificis més destacats de l’arquitectura industrial modernista 
catalana, obra d’Enric Sagnier construïda el 1897. Va acollir, entre altres indústries, una fàbrica 
d’embotits, però la principal activitat de l’edifici va ser la producció de farines entre la dècada de 
1930 i l’any 2007. Actualment acull l’equipament cultural La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic.

Foto Miquel Bigas / La Farinera CAVV
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9

ObrErs a la FàbriCa  
dE vidrE Giralt
La fàbrica de Joan Giralt i Laporta va establir-se originàriament al carrer 
Escudellers de Barcelona, l’any 1870, i es va traslladar a Cornellà a finals  
de segle xix. Fabricava bombetes i també ampolles i aparells de vidre per a 
perfumeries i laboratoris farmacèutics i químics.  

Foto Arxiu mNACTEC-Fons Arnau Izard núm. 3394 (4.4.1917)
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L
’any 2004 Turisme de l’Ajun-
tament de Terrassa va en-
carregar un estudi estratègic 
que establia, com un dels 

principals eixos a desenvolupar, 
el turisme a l’entorn del patrimoni 
industrial. Aquest fet se sumava a 
l’interès del sistema del mNACTEC 
per incrementar el nombre de visi-
tants més enllà del públic escolar 
i especialitzat i arribar al gran pú-
blic. Museu i Ajuntament  tenien la 
convicció que aconseguir promoure 
el turisme industrial i posicionar-lo 
en el mercat turístic, no ho podien 
aconseguir ni els museus, per la 
seva banda, ni l’Ajuntament de 
Terrassa en solitari.

Així, aquell mateix any, l’alcalde 
de Terrassa, amb el suport del Mu-
seu Nacional de la Ciència i la Tèc-
nica de Catalunya, convocà 19 al- 
caldes que en els seus municipis 
comptaven amb patrimoni indus-
trial rellevant, museïtzat i visitable, 
i una incipient estructura turística. 
El 2006 es crea la XATIC (Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya) i 

xatic: 10 anys dE 
prOmOCió turístiCa 

dEl patrimOni 
industrial

text i fotos Direcció Tècnica XATIC

la xarxa dE turismE industrial 
dE Catalunya OFErEix nOmbrOsEs 

prOpOstEs i rECursOs pEr 
dEsCObrir El passat Fabril 

N
Cal Trepat, a Tàrrega, és una antiga  

fàbrica de maquinària agrícola. 
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tot seguit es presenta un projecte 
conjunt als Plans de Dinamització 
Turística per a la promoció turísti-
ca del patrimoni industrial. Aquest 
Pla, finançat a terços pel Ministeri, 
la Generalitat i els ajuntaments, te-
nia una durada de tres anys i estava 
dotat amb 1,5 milions d’euros. Els 
19 municipis inicials foren: Àreu, 
Bellmunt del Priorat, Capellades, 
Cardona, Castellar de n’Hug, Caste-
lló d’Empúries, Cercs, Esparregue-
ra, Granollers, Igualada, Manlleu, 
Manresa, Palafrugell, Puig-reig, 
Ripoll, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 
Coloma de Cervelló, Terrassa i Vila-
nova i la Geltrú.

Aquest Pla de Dinamització 
del Turisme Industrial tenia com 
a principals objectius “turistitzar” 
el patrimoni industrial, promoure 
el concepte de turisme industrial i 
potenciar-ne la demanda, fer que 
el turisme industrial esdevingui un 
element de dinamització del terri-
tori, fomentar l’obertura d’empre-
ses en actiu a les visites turístiques 
i augmentar el nombre d’usuaris 

dels recursos dels municipis que 
formen part de la XATIC.

El Pla s’estructurava en accions 
locals en cadascun dels municipis i 
en accions generals. Les accions lo-
cals estaven dissenyades en funció 
de les necessitats de cada municipi: 
senyalitzar un recurs, fer una ram-
pa d’accés, museïtzar un espai...
Les accions generals se centraren 
especialment en la senyalització 
turística del municipi, un pla de 

r
Visita teatralitzada al  

Museu del Ciment Asland  
de Castellar de n’Hug.

b
Taller familiar al Parc  
Cultural de la Muntanya  
de Sal de Cardona.

EL CLUB XATIC éS UNA INICIATIVA DE LA XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE 
CATALUNyA, PER AGLUTINAR LES PERSONES INTERESSADES EN EL TURISME 
INDUSTRIAL, I OFERIR-LOS UN SEGUIT D’AVANTATGES EN SERVEIS I PRODUCTES 
TURíSTICS: DESCOMPTES ESPECIALS EN ENTRADES A MUSEUS I CENTRES 
D’INTERPRETACIó, EN VISITES GUIADES I ACTIVITATS I TALLERS, PROMOCIONS 
EXCLUSIVES EN ALLOTJAMENTS, RESTAURACIó, COMERçOS I ALTRES SERVEIS 
TURíSTICS I CULTURALS, ETC.
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Nr
El Tren del Ciment porta a punts d’interès turístic com els Jardins Artigas i  

el Museu del Ciment Asland. Foto de Rafael López-Monné. A baix, taller de mosaics  
a l’Espai temàtic d’eines per a la construcció, a Santa Oliva.

r
La visita a la fàbrica de pasta Santmartí, a Caldes de Montbui, 

s’emmarca en el programa Indústria Viva de la XATIC. 

comunicació potent i la formació i 
difusió del turisme industrial en el 
sector turístic (des de la formació 
de guies turístics en patrimoni in-
dustrial a la creació d’una web, el 
programa d’Indústria Viva, el Club 
XATIC —vegeu requadre—, assistèn-
cia a fires, etc.).

superant obstacles
La finalització del Pla de Dinamit-
zació del Turisme Industrial coincidí 
amb l’esclat de la crisi econòmica 
i el gran repte de sobreviure-la. 
Desapareguts els ajuts i amb tots 
els municipis contenint fortament 
la despesa, la xarxa va estar a punt 
de desaparèixer, però els ajunta-
ments van continuar apostant per 
la XATIC, per la suma d’esforços i el 
treball en xarxa per a la promoció 
del turisme industrial. 

En aquests deu anys, Catalunya 
i Barcelona han continuat sent el 
territori i la ciutat que, any rere any, 
més turistes han rebut a la penín-
sula Ibèrica. La necessitat de deses-
tacionalitzar el sector, de diversifi-
car l’oferta i de complementar-la ha 
provocat que el turisme cultural en 
general cada vegada tingui un pes 
més important.

Més enllà del turisme de sol i 
platja i el de Barcelona ciutat, l’ob-
jectiu és fer de Catalunya un refe-
rent turístic en gairebé tot i per a 
tots els públics.

Així, la XATIC ha aprofitat aquest 
període per posicionar-se i conso-
lidar la marca de Turisme Indus-
trial —reconeguda per l’Agència 
Catalana de Turisme—, per crear el 
programa Indústria Viva de visita a 
empreses en actiu, per crear el Club 
XATIC —que agrupa les persones 
que els agrada el turisme industri-
al i els ofereix propostes, serveis i 
avantatges, vegeu requadre—, per 
desenvolupar línies específiques 
—com la guia didàctica industrial, 
adreçada a docents de Catalunya i 
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N
La visita a la Tèrmica de Roca Umbert, el sector que proveïa d’energia 
elèctrica i vapor a l’antiga fàbrica tèxtil de Granollers, s’ambienta amb audiovisuals. 

de l’Estat—, per desenvolupar pro-
ductes turístics —com el Geoxating, 
geocaching específic de turisme 
industrial—, per donar a conèixer 
el turisme industrial de Catalunya 
en fires i congressos —FITUR, Saló 
de Turisme de Barcelona, Congrés 
Internacional de Turisme Industrial 
a Torino, a Toledo, etc.—. La XATIC 
també ha treballat diverses línies 
de comercialització de productes.

A més, a través de l’Agència Ca-
talana de Turisme, la XATIC es coor-
dina en accions de promoció nacio- 
nals i internacionals. Així mateix, el 
Sistema de Museus de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya li té delega-
da la seva promoció turística. 

Com que és una associació de 
municipis, la XATIC no pot encarre-
gar-se directament de la comercia-
lització dels seus productes, i és per 
això que una de les seves principals 
línies de treball és que operadors 
turístics i agències de viatges s’in-
teressin en la seva oferta de turis-
me industrial i la incorporin en les 
seves ofertes turístiques.

Més enllà dels visitants escolars 
i dels visitants especialitzats, el 
públic objectiu de la XATIC és, en 
primer lloc, el públic familiar del 
país. La seva oferta va destinada a 
aquelles persones que tinguin cu-
riositat, que estiguin disposades a 
descobrir i aprendre i a viure una 

nova experiència a l’entorn del pa-
trimoni industrial tan característic 
del nostre país. I, progressivament, 
l’objectiu és estendre’s a visitants 
provinents d’altres indrets.

Actualment, la XATIC la integren 
els 21 municipis associats, més les 
25 empreses del programa Indús-
tria Viva i els 14 recursos associats. 
Aquest mig centenar d’equipa-
ments reben cada any més d’un 
milió de visitants. El Club XATIC 
sobrepassa els 5.900 membres. [ 

Per saber-ne més  
www.xatic.cat
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M
assa sovint, en l’àmbit del patrimoni queda 
poc clar el retorn social que se’n deriva. Per 
la seva complexitat, són pocs els estudis 
que poden tenir un impacte ràpid en la so-

cietat. Però en el cas de l’arròs paperer s’ha pogut fer 
visible com la preservació i la recerca sobre el patrimo-
ni industrial pot donar fruits a curt termini i, fins i tot, 
esdevenir una peça clau pel desenvolupament turístic.

La comarca de l’Anoia va ser el bressol de la indústria 
paperera del nostre país. A la segona meitat del segle xviii, 
s’hi aplegaren més de 40 molins paperers, que van 
constituir el districte paperer més important d’Europa 
durant l’era protoindustrial. Aquesta tradició ha permès 
que en l’actualitat aquesta indústria encara perduri amb 
força. El Museu Molí Paperer de Capellades va ser fun-
dat l’any 1958 precisament per industrials paperers que 
van veure la necessitat de preservar tot aquest llegat 
paperer, i ha esdevingut un dels primers museus sobre 
patrimoni industrial de tot l’Estat espanyol.

En l’actualitat, l’Anoia presenta alguns problemes 
greus; segueix sent una zona industrial, però el fet de 
ser també una de les comarques amb un nivell més alt 
d’atur posa sobre la taula la necessitat de buscar altres 
sortides. Fa temps que es parla del turisme com a opció 
per dinamitzar socioeconòmicament aquest territori, 
però a hores d’ara no hi ha hagut cap aposta ferma.

una donació insòlita
L’any 2008, la senyora Montserrat Miquel, descendent 
de la família propietària de l’empresa Miquel y Costas 
& Miquel, va enriquir el Centre de Documentació del 
Museu Molí Paperer amb el fons documental de Llorenç 
Miquel —el seu pare, un dels fundadors del museu i 
directiu de Miquel y Costas & Miquel, coneguda sobretot 
pel paper de fumar Smoking.

Juntament amb el llegat fotogràfic i documental, la 
senyora Miquel va transmetre un element inèdit i total-
ment inesperat: una recepta de cuina, l’arròs paperer. 
Es tractava d’un plat que ella coneixia de sempre i que 
encara cuinava per a la família. Així, el Centre de Docu-
mentació ingressava un element de patrimoni industrial 
intangible completament desconegut fins al moment i 
amb un alt potencial turístic i gastronòmic. 

Aquella recepta permetia articular un producte gas-
tronòmic a l’Anoia, una comarca mancada també d’ele-
ments gastronòmics locals, i que sumat a un recurs —el 
mateix Museu Molí Paperer de Capellades— posava les 
bases per crear un producte turístic singular a l’entorn 
del patrimoni industrial.

El 2015 el museu i el Gremi de Restauradors de l’Ano-
ia, amb el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia, Anoia 

arròs 
papErEr, 
una rECEpta 

al sErvEi dE la 
sOCiEtat

un plat dE Cuina EsdEvé 
una mOstra EntranyablE  
dEl patrimOni intanGiblE

text Ton Lloret i Ortínez  
fotos Museu Molí Paperer de Capellades

PErSPEctivES

N
Aquesta imatge, donació de Montserrat Miquel, desencadenà 

la transmissió de la recepta de l’arròs. Centre de 
Documentació del Museu Molí Paperer, fons Llorens Miquel.
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Turisme i Diputació de Barcelona, van tirar endavant el 
projecte Arròs Paperer. En un acte multitudinari apadrinat 
per la xef Carme Ruscalleda es va donar a conèixer el pro-
jecte de recuperació d’aquesta recepta. Per Ruscalleda, 
“l’arròs paperer forma part de la identitat de Capellades 
i de l’Anoia”. La senyora Miquel, al seu torn, relatà com 
la seva àvia els va transmetre la recepta a ella i als seus 
cosins quan passaven els estius a Capellades. La Fundació 
Alicia també va ser-hi present amb un showcooking on 
es van cuinar cinc versions d’arròs paperer a partir de la 
recepta original, que la mateixa Fundació havia creat.

Durant aquest primer any, 19 restaurants del terri-
tori han incorporat l’arròs paperer a les seves cartes. La 
col·laboració publicoprivada convida a tothom a fer un 
viatge històric i gastronòmic al món del paper.

El plat també ha estat present en diverses fires, actes 
i jornades gastronòmiques. Fins i tot l’empresa Meritem 
S.L. (Paellador) n’ha elaborat un preparat que es pot 
comprar a la botiga del museu i en diferents comerços.

L’arròs paperer, aquella recepta que ens va transme-
tre la senyora Miquel al Centre de Documentació, ha es-
devingut un producte gastronomicoturístic que ha posat 
de manifest com la preservació del patrimoni industrial 
(en aquest cas, intangible) pot revertir ràpidament cap a 
la societat. Però no tan sols això; l’èxit d’aquest projecte 
ha promogut que el museu i els restauradors de l’Anoia 
estiguin treballant amb noves iniciatives conjuntes per 
promoure el turisme, amb el patrimoni industrial pape-
rer com a protagonista. [

Ton Lloret i Ortínez és conservador  
del Museu Molí Paperer de Capellades.

7
Museu Molí 
Paperer de 

Capellades. 
El municipi va 

esdevenir un 
dels centres 

paperers més 
importants 

d’Europa durant 
el segle xviii.

Per saber-ne més  
www.arrospaperer.cat 

Arròs PAPErEr
INgREDIENtS PER a 6 PERSoNES: 
h arròs
h 1,5 kg de jarret de vedella o de xai 
h 1,5 kg de tomàquets
h 2 cebes
h 1 fulla de llorer
h llard de porc
h un raig de vi blanc
h mitja copa de vi de xerès
h sal i pebre negre

PREPaRaCIó:
1.  Poseu a coure en una cassola, amb 

el llard de porc, el jarret de vedella 
(o de xai) salpebrat, amb les cebes 
a trossos, els tomàquets naturals, 
una mica de vi blanc i mitja copa 
de vi de xerès. Tapeu la cassola i 
deixeu-ho coure a foc lent durant 
3 hores.

2.  Un cop cuit, traieu la carn de  
la cassola i deixeu-hi una mica  
del sofregit.

3.  En aquest sofregit, afegiu-hi aigua 
i feu una sopa d’arròs espessa amb 
una fulla de llorer.

4.  Presenteu la sopa en una sopera i, 
per separat, en una safata calenta, 
la carn amb el sofregit.
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E
l vaixell com a màquina 
i com a vehicle és un dels 
artefactes més interessants 
des del punt de vista del pa-

trimoni històric. Deixant de banda 
els criteris estètics o simbòlics, la 
seva representativitat dins de pro-
cessos preindustrials o industrials, 
els seus valors històrics i tecnolò-
gics, i les seves possibilitats d’ús 
i manipulació, els confereixen un 
valor extraordinari.

Si la idea de patrimoni industrial 
no ha de ser explicada ni qüestio- 
nada enlloc, l’etiqueta “patrimoni 
marítim flotant” requereix encara 
una certa defensa. A més a més, 
estem consolidant encara una ori-

vaixells, 
El patrimOni marítim FlOtant

text Enric Garcia Domingo

la rEstauraCió dEl pailEbOt santa 
Eulàlia, vaixEll insíGnia dEl 

musEu marítim dE barCElOna, 
va sEr El trEt dE sOrtida pErquè 

Els vaixElls històriCs siGuin 
COnsidErats ElEmEnts dEl 

patrimOni a valOrar i prEsErvar 

PErSPEctivES
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entació relativament recent (inici-
ada a penes tres dècades enrere) 
que introdueix les embarcacions 
de treball com un element cultural 
que cal preservar. Abans, només els 
vaixells emblemàtics (generalment 
militars) semblaven dignes de res-
pecte i admiració; un remolcador, 
una barca de pesca o un petit vapor 
de cabotatge eren meres màquines 
de treball, eines vinculades al món 
de les activitats econòmiques, i 
etiquetar-les com a “patrimoni” es 
considerava excessiu, si no total-
ment inadequat. Això ha canviat.

Malauradament, el patrimoni ma- 
rítim espanyol és un patrimoni vir-
tualment desaparegut i, per tant, 

les tipologies de vaixells conservats 
són absolutament desproporciona-
des respecte a les que han existit 
en el passat, un fragment minús-
cul, temporalment molt proper, i 
per tant ha de ser explicat amb pre-
cisió per tal d’evitar interpretacions 
errònies o imatges distorsionades. 

El patrimoni marítim espa-
nyol queda escassament protegit 
per la Llei del Patrimoni Històric 
de 1985 i la resta de la legislació 
complementària. Cal definir un es- 
tatut jurídic propi per a les em-
barcacions històriques i pel patri- 
moni marítim en general. El pro-
jecte d’una Llei General de Nave- 
gació Marítima, que incorpora una 

disposició addicional referida als 
vaixells històrics, suposa una opor-
tunitat per tal que l’Estat espanyol 
prengui en consideració el valor 
cultural del patrimoni flotant i 
basteixi un marc legislatiu adient  
i actualitzat. Mentre això no canvia, 
els conservadors de patrimoni flo-
tant han treballat amb les eines al 
seu abast. Una fita important va ser 
la redacció de la Carta de Barcelona 
(2002), un document de base que 
fixa els criteris per a la recuperació 
i el manteniment dels vaixells tra-
dicionals en ús. En la seva redacció, 
el Museu Marítim de Barcelona va 
tenir un rol important a partir de la 
seva pròpia experiència.

r
Barca de pesca Rafael (1915).  

Foto del Museu Marítim de Barcelona / Camil Busquets.

b
Pailebot Santa Eulàlia (1918), vaixell insígnia del Museu Marítim  
de Barcelona. Foto del Museu Marítim de Barcelona / José Luis Biel.
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Nr
A dalt, embarcació de cabotatge holandesa encara en actiu. A baix, 

remolcador Volharoing I (1926) al port de Rotterdam. Fotos d’Enric Garcia. 

la recuperació del 
pailebot santa eulàlia
Aquest know-how neix quan el mu-
seu es va implicar en el que va ser 
la primera operació de recuperació 
de patrimoni marítim flotant feta a 
Espanya amb criteris rigorosos, des 
d’un museu públic. La recuperació 
del pailebot Santa Eulàlia, entre el 
1997 i el 2001, va ser una acció pio- 
nera a casa nostra. L’objectiu era 
recuperar aquest element patri-
monial de gran valor per tal de 
procedir a la seva restauració, re-
construint-lo en el seu aspecte ori-
ginal, tal i com va ser construït el 
1918. Va ser la primera fita en la 
creació d’una flota d’embarcacions 
patrimonials en actiu. Més enllà del 
resultat tangible de la restauració 
d’un veler històric amb plena capa-
citat operativa, probablement el 
més valuós de tot aquell esforç va 
ser la definició d’una metodologia 
de treball aplicable a d’altres casos. 
Amb les correccions adients i l’ex-
periència adquirida des de llavors, 
aquesta metodologia és encara útil.

Actualment el Santa Eulàlia és el 
vaixell insígnia del Museu Marítim 
de Barcelona i un recurs per a tot 
tipus d’activitats. El 28 de juny de 
2011 va ser declarat pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional, fet que obria 
pas a l’equiparació entre un vaixell 
històric i altres elements patrimoni-
als que la nostra societat considera 
de preservació irrenunciable. 

els reptes de Futur 
La recuperació i protecció del pa-
trimoni marítim espanyol i, natu-
ralment, del català, ha d’afrontar 
reptes complexos, més enllà dels 
problemes de caire econòmic que 
no caldria ni esmentar. Ja s’ha citat 
el tema legal i, a tall d’exemple, 

VAixELLs EMbLEMàtics DE LA inDustriALitzAció
EL PAS DE LA CONSTRUCCIó NAVAL TRADICIONAL EN FUSTA A LA CONSTRUCCIó 
METÀL·LICA, I EL DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES DE PROPULSIó MECÀNICA, 
CONSTRUCCIó MODULAR, ETC., PODEN SER OBSERVATS A PARTIR DE DIFERENTS 
EMBARCACIONS HISTòRIQUES (OPERATIVES O NO), COM ARA EL GreaT 
BriTain DISSENyAT PER BRUNEL, O EL Warrior, QUE VA REVOLUCIONAR LA 
TECNOLOGIA MILITAR. TAMBé TROBEM MOSTRES SIGNIFICATIVES DE TIPOLOGIES 
CONCRETES, SIGUIN ELS GRANS VELERS AMB BUC D’ACER QUE REPRESENTAVEN 
EL PUNT MÀXIM DE LA NAVEGACIó EòLICA COM ARA EL Sedov, UN “LIBERTy 
SHIP” DE CONSTRUCCIó MODULAR FET DURANT LA SEGONA GUERRA MUNDIAL, 
COM EL SS JereMiah o’Brien, O FINS I TOT UN VAIXELL MERCANT DE PROPULSIó 
NUCLEAR COM EL Savannah. 

PErSPEctivES
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podem apuntar altres problemes, 
com ara: la ubicació necessària de 
les embarcacions en espais portua- 
ris que acostumen a ser de gran 
valor econòmic, i que per tant s’hi 
presenta una competència salvat-
ge amb altres usos no culturals; la 
necessitat de crear una consciència 
col·lectiva del valor d’un patrimo-
ni que no sempre està vinculat al 
territori de forma evident, i que cal 
explicar correctament; la necessi-
tat de discriminar entre el que és 
la veritable recuperació d’embarca-
cions històriques, restaurades amb 
criteris científics, del que és només 
la revifalla de les embarcacions 
antigues, “tradicionals”, per a la 
navegació de lleure; la inexistèn-
cia d’un cens que doni idea del que 
queda i del seu valor, i de retruc 
la dificultat de planificar polítiques 
actives de protecció, i, per acabar, 
l’escassa presència del patrimoni 
marítim en les polítiques de difusió 
del patrimoni per part de les admi-
nistracions autonòmiques.

Les embarcacions, per la seva 
pròpia naturalesa, han tingut es-
casses possibilitats de sobreviure al 
seu cicle vital, i això fa que les po-
ques que queden tinguin un valor 
extraordinari, únic, en la preserva-
ció de la memòria d’unes activitats 
econòmiques, d’unes formes de tre-
ball i de vida i d’unes tecnologies 
vinculades a més de cinc mil anys 
d’història de la Humanitat. És per 
tot plegat que el patrimoni marítim 
flotant ha de formar part, sense cap 
mena de dubte, del llegat que entre 
tots hem de protegir, comprendre i 
transmetre. [ 

Enric Garcia Domingo és cap de l’Àrea 
de Gestió de Col·leccions i Coneixement 

del Museu Marítim de Barcelona.

Per saber-ne més  
European Maritime Heritage, http://european-maritime-heritage.org/

Garcia Domingo, E.; González Pérez, M.; Jaén Muniesa, A., Manual per a la restau-
ració d’embarcacions històriques. Museu Marítim de Barcelona, 2004.

Garcia Domingo, E., El pailebot Santa Eulàlia, Museu Marítim de Barcelona, 2009. 

7
Corbeta Sedov (1921), antic vaixell 

mercant reconvertit en vaixell escola de 
l’Armada russa. Foto d’Enric Garcia.
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b
Casas va ser 
un pioner de 
l’automobilisme 
a Catalunya, fet 
que reflectí en 
alguns quadres. 
En primer terme, 
vehicle de 8 litres, 
amb volant a la 
dreta com tots els 
vehicles de l’època 
(1909-1913), de 
la luxosa marca 
francesa Delaunay-
Belleville. 
Foto: Fundació 
Catalunya- 
La Pedrera. 

ramOn Casas  
i El món industrial

En COmmEmOraCió dEl 150è anivErsari dEl naixEmEnt 
dE ramOn Casas, rECOrdEm un aspECtE pOC COnEGut 

dEl pintOr: El sEu vinClE amb El món industrial

L
’estudi de les moltes fonts 
escrites, i molt particular-
ment de les actes notarials, 
permeten reconstruir perfec-

tament l’arbre genealògic del famós 
pintor Ramon Casas i, a la vegada, 
desmuntar algunes dades errònies 
que sobre el mateix encara es po-
den trobar arreu. Més encara amb 
motiu de celebrar-se enguany els 
actes de commemoració del 150è 
aniversari del seu naixement.

La família del pintor és un exem-
ple clar d’una família d’aquelles ge-
neracions de catalans que van anar 
a fer fortuna a Amèrica seguint una 

àmplia i ben trenada xarxa d’inte-
ressos i relacions entre elles i entre 
famílies de la mateixa procedència 
geogràfica. Aquesta xarxa articulada 
ha estat ben estudiada, i és aquí on 
trobem que sovint aquesta organit-
zació es duplicava en una estructura 
piramidal que, sovint, poc s’allunya-
va de les formes de relació mafiosa. 

Les fortunes es podien fer de 
forma ràpida i fàcil, però fins i tot 
dins d’aquestes fortunes es poden 
diferenciar perfectament les grans 
i riques famílies Güell, López, Samà 
o Gatell d’altres fortunes més mo-
destes però igualment amb notable 

èxit com és el cas dels fundadors 
de la colònia Sedó, a Esparregue-
ra, dels quals Elisa Carbó, mare de 
Ramon Casas, en formarà part i hi 
tindrà una estreta relació.

Sovint llegim que aquesta era 
una família burgesa benestant, fins 
i tot que formaven part de l’aristo-
cràcia! Vegem realment el que eren. 

En començar el segle xix, Pere 
Carbó, casat amb Madrona Rovira, 
és un productor vitivinícola a Sant 
Sadurní d’Anoia i, a la vegada, alcal-
de de la població. Té dos fills, Pere i 
Miquel. El primer, Pere Carbó Rovira, 
es casa l’any 1822 amb Magdalena 

text Gràcia Dorel-Ferré 

PErSPEctivES
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N
Residència d’estiu dels amos de la fàbrica de Sant Benet. Els directors  

de la fàbrica hi vivien de manera permanent, quan estava en funcionament.

Ferrer Fontanals, una pubilla rica de 
Vilanova i la Geltrú. Mitjançant ella 
i la seva família, Pere Carbó Rovira 
entra en relació i contacte amb les 
xarxes de viticultors, boters i ma-
riners que comercialitzaven a través 
de la ruta de les Índies. De fet, la 
germana gran de Magdalena, An-
tònia Ferrer, està casada amb Magí 
Puig i Catasús, un destacat boter 
que té importants relacions de co-
merç del vi i de transport marítim 
amb Amèrica. Podem veure, doncs, 
com aquesta relació entre boters, 
vinyaters i mariners és el fonament 
i la base del comerç amb Cuba.

A l’Havana, el germà petit de 
Pere Carbó, Miquel, establirà rela- 
cions amb els familiars dels Puig 
Ferrer, que, a més, tenien una casa 
de comerç a Nova Orleans. El 1841 
els Carbó i els Puig Ferrer, que a 
més de la relació familiar també te-

nen consolidada una important re-
lació comercial, compren un enginy 
a Alacranes (Cuba) i comencen a fer 
negocis amb una altra associació fa-
miliar, els Casas Gatell, originaris de 
Torredembarra i que havien fet una 
immensa fortuna gràcies al tràfic 
d’esclaus. Estem, doncs, davant la 
confluència de les més importants 
fonts de generació de les fortunes 
catalanes a Amèrica: el comerç del 
vi i de les plantacions, el comerç 
marítim i el comerç d’esclaus. 

A la dècada de 1840, Pere Carbó 
decideix, com altres, tornar a casa 
i invertir els guanys fets a Amèrica 
en la indústria tèxtil. Així, els Carbó 
Ferrer i Antònia Ferrer, ja vídua de 
Magí Puig, s’associen amb la família 
dels Puig, també retornats de Cuba, 
per fer funcionar un vapor tèxtil a 
Barcelona. La filla gran d’Antònia, 
Magdalena Puig Ferrer, es casa, 

malgrat la diferència d’edat, amb 
el germà del seu cunyat. Les altres 
dues filles Puig Ferrer, Madrona i 
Elisa, es casaran amb dos germans 
Casas Gatell. Per tant, les múltiples 
i complexes propietats i interes-
sos de les famílies s’unifiquen, i es 
manté una complexa i àmplia xar-
xa d’interessos i activitats entre les 
famílies Puig-Ferrer i Casas-Carbó.

La família Casas-Carbó seguirà les 
iniciatives d’un dels més dinàmics 
Puig Ferrer, Isidre, i participarà en la 
compra d’uns terrenys per fundar  
la seva pròpia fàbrica a Navarcles, 
a tocar del monestir de Sant Benet 
de Bages. Isidre Puig Ferrer farà fun- 
cionar les fàbriques d’Esparreguera i 
Navarcles amb el suport dels Carbó.

Quan Isidre Puig Ferrer mor, l’any 
1894, deixa la filla casada amb el 
comte de Caralt, mentre que la ne-
boda, Elisa Carbó Ferrer, es manté 
com a accionista de la fàbrica de Sant 
Benet (Sant Fruitós de Bages) i el 
1902 comprarà el monestir de Sant 
Benet de Bages, a tocar de la fàbrica.

El monestir fou restaurat i habili-
tat com a residència per a la família. 
L’arquitecte Puig i Cadafalch s’encar-
regà de transformar la segona plan-
ta del monestir en tres sumptuosos 
habitatges, per a Elisa Carbó i les 
seves filles, Montserrat i Elisa, ales-
hores ja casades. Ramon disposava 
d’un apartament de solter a la ma-
teixa planta. Els habitatges es van 
decorar amb una impressionant col-
lecció de vidre, ceràmica, ventalls, 
forjats i puntura, una part de la qual 
es pot admirar encara avui. [

Gràcia Dorel-Ferré és historiadora,  
experta en patrimoni industrial.

r
Maqueta de la fàbrica de Sant 

Benet de Bages exposada al 
mNACTEC.



2222

EntrEviSta



23

EIX / núm. 02 

23

  a industrialització 
va configurar la 

nostra identitat”

“l
text Redacció   

fotos Enrique Marco

santi Vila

“Com a historiador, Santi Vila té una visió elaborada 
del passat industrial català. Hi pesa, també,  

la perspectiva familiar, degut a l’ofici de ferroviari 
de l’avi i del pare. Però ens parla, sobretot, de les 
perspectives del patrimoni industrial des del seu 

paper com a conseller de Cultura.
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M
olt a prop de les ofici-
nes de la conselleria 
de Cultura, situades al 
Palau Marc, al capda-

vall de les Rambles barcelonines, 
hi ha les antigues drassanes, seu de 
l’actual Museu Marítim. En aquest 
marc incomparable, un dels punts 
extraordinaris de què disposem a 
Catalunya que simbolitzen la unió 
del passat industrial amb la cultura 
i el saber d’un museu, citem l’actual 
conseller de Cultura, Santi Vila, per-
què ens parli de les perspectives 
del patrimoni industrial català.

Considera que el procés 
d’industrialització  
a Catalunya és un fet identitari,  
que ha marcat la identitat  
del poble català? 
Com a tots els països d’Europa, el 
procés d’industrialització ha marcat 
un abans i un després en la histò-
ria i desenvolupament posterior de 
cada país. No es pot entendre l’obra 
arquitectònica modernista de Cata-
lunya i la seva rellevància cultural 
sense saber que el seu origen rau 
en la producció de les fàbriques 
dels primers industrials en uns mo-
ments en què el sector públic era 

molt reduït. Tampoc es pot com-
prendre l’obra arquitectònica dels 
cellers cooperatius de Cèsar Mar-
tinell sense esmentar el paper de 
la Mancomunitat de Catalunya ni el 
moviment cooperativista agrari de 
Catalunya. Com a país, els catalans 
vam ser pioners en la industrialit-
zació de la península Ibèrica, tenim 
una identitat industrial especial-
ment rellevant en el sector tèxtil, 
de producció d’energia elèctrica o 
en el sector ferroviari. Ha represen-
tat un element configurador de la 
identitat de les nostres comarques, 
pobles i ciutats i de l’estructura ter-
ritorial, urbanística, social i demo-
gràfica del país.

tenint en compte que el 
patrimoni industrial té aquest 
caràcter identitari, creu que 
està prou valorat i reconegut 
socialment?
El concepte de patrimoni indus- 
trial apareix pràcticament al mateix 
temps a tot Europa a principis dels 
anys setanta del segle xx a causa 
de la primera crisi industrial del tèx-
til i del petroli. Aquí, a Catalunya, 
coincideix amb la fi de la dictadura 
de Franco i l’arribada de la demo-

cràcia, i, molt especialment, amb 
la recuperació de la Generalitat de 
Catalunya i dels ajuntaments de-
mocràtics i l’aparició de moviments 
ciutadans. El canvi de percepció 
respecte a la valoració d’aquest pa- 
trimoni s’ha produït en aquest con-
text, el que representa un tret dife-
rencial de la resta d’Europa.

Els països, les societats, actuen 
sobre el seu patrimoni d’una ma-
nera molt similar a com actuem 
en la nostra vida privada. Nietzsc-
he var dir que “la vida és l’oblit”. 
I en part és cert. Qui, passats els 
anys, no guarda només els bons 
records? Amb el patrimoni cultu-
ral, i més específicament amb el 
patrimoni industrial, passa el ma-
teix. Actualment hem assumit que 
el patrimoni industrial forma part 
de les nostres ciutats, per l’arqui-
tectura i l’urbanisme, i també de la 
nostra memòria històrica i de fets 
amb connotacions polítiques, com 
la lluita obrera pels drets dels tre-
balladors.

Està prou protegit el patrimoni 
industrial?
A Catalunya, com passa a França o 
a la Gran Bretanya, no hi ha cap 

“El patrimoni industrial forma part  
de les nostres ciutats, tant arquitectònica 
i urbanísticament, com de la memòria 
històrica i de fets amb connotacions 
polítiques, com la lluita obrera pels  
drets dels treballadors

EntrEviSta
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protecció específica per al patri-
moni industrial diferenciada de la 
protecció del patrimoni cultural en 
general i, per tant, s’actua seguint 
la legislació del patrimoni cultu-
ral en general. Avui, a Catalunya, 
tenim 42 elements del patrimoni 
industrial declarats béns culturals 
d’interès nacional. També existei-
xen molts elements del patrimoni 
industrial que s’han protegit com 
a béns culturals d’interès local o 
per la legislació urbanística dels 
ajuntaments, en els seus plans es-
pecials de protecció del patrimoni 
arquitectònic.

Pot ser que la contemporaneïtat 
o la quotidianitat d’aquest 
patrimoni tan específic —el 
patrimoni industrial— jugui en 
contra del seu reconeixement  
i posada en valor?
A l’hora de valorar o de protegir un 
element del patrimoni industrial, 
es tenen en compte factors com 
la tipologia, el període o època 
industrial, l’ús original i l’actual, el 
context urbà o paisatgístic en què 
s’insereix... També es valoren la 
seva gestió actual i futura. De fet, 
no sempre es protegeixen ele-
ments amb possibilitats de futur, 
però cal diferenciar les possibilitats 
tècniques i les econòmiques. Hi ha 
elements d’alt valor cultural que 
s’arriben a protegir encara que no 
hi hagi perspectives immediates de 
rendibilització.

El paper dels ajuntaments és 
decisiu per donar els primers pas-
sos per a la protecció, i aquesta és 
sovint una història d’èxit, sobretot 
quan els propietaris, els ajunta-
ments i la Generalitat actuem co-
ordinadament. En són exemples 
l’antic vapor Aymerich i Amat a 
Terrassa, que va ser comprat per 
la Generalitat i és l’actual seu del 
Museu Nacional de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya, o l’antiga 
Editorial Montaner i Simón a Barce-
lona, cedida a la fundació del pintor 

Antoni Tàpies per exposar-hi la seva 
col·lecció. I més recentment, tot el 
Pla de Recuperació de les Colònies 
Industrials, que ja vaig començar a 
impulsar des del Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

En una entrevista per a aquesta 
publicació (Eix, núm. 1, 
maig 2016), Lorna Davidson, 
directora del complex turístic 
de New Lanark, a Escòcia, va 
afirmar: “El patrimoni industrial 
desperta interès perquè hi ha 
molts més milions de persones 
que tenen lligams directes amb 
empreses industrials que no 
pas amb castells i palaus”. avui 
la colònia tèxtil de New Lanark 
està reconeguda per la Unesco 

N N
El conseller Vila en una  

visita a la seu terrassenca  
del mNACTEC. Foto de dalt,  

Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  

Foto de baix, arxiu mNACTEC.
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com a Patrimoni de  
la Humanitat i rep més de 
300.000 visites anuals.  
Veu possible l’emergència  
d’un cas similar a Catalunya? 
Els 26 museus industrials del Sis-
tema Territorial del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) han registrat 501.400 
visites l’any 2015, un 15 % més 
que l’any anterior. En el context ca-
talà entenem que aquestes dades, 
a les quals cal afegir les dades de 
molts altres elements com colònies 
industrials i altres elements gestio- 
nats directament per les adminis-
tracions locals, demostren un alt 
interès dels ciutadans, focalitzat no 
només en un sol element, sinó en 
un conjunt d’elements de diferents 
tipologies i processos industrials 
ubicats per tot el territori.

Com diu Davidson, la majoria 
de persones podem trobar en el 
nostre passat recent una relació 

amb el món industrial. En el 
seu cas, una part de la família 
es va dedicar al món ferroviari, 
un sector que, segons diuen, 
imprimeix un caràcter, un orgull 
o fins i tot una sensibilitat 
especial. 
A casa, tant l’avi com el pare treba-
llaven en el sector del ferrocarril i, 
per tant, és una qüestió que he vis-
cut des de petit i que sempre m’ha 
acompanyat. En tinc molt bons 
records i, paradoxes de la vida, en 
l’etapa adulta també he estat tres 
anys vinculat al mateix sector, en 
aquest cas, però, des de la gestió 
com a conseller de Territori i Sos-
tenibilitat en l’anterior legislatura.

ara creu que, d’alguna manera, 
des de la conselleria de 
Cultura podrà fer-ne una nova 
aproximació?
Sens dubte. De fet, tant el Centre 
d’Interpretació del Ferrocarril de 
Móra la Nova com els Trens Histò-

N
L’actual conseller de Cultura  
va exercir els càrrecs, anteriorment,  
de diputat al Parlament de Catalunya 
(2006-2013), d’alcalde de Figueres 
(2007-2012) i de conseller de Territori 
i Sostenibilitat (2012-2016). 

EntrEviSta
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“Tant l’avi com el pare 
treballaven en el ferrocarril; ho 

he viscut des de petit. Paradoxes 
de la vida, en l’etapa adulta 

també he estat tres anys vinculat 
al mateix sector, com a conseller 

de Territori i Sostenibilitat

rics de Ferrocarrils de la Generalitat 
i el Museu del Ferrocarril de Vila-
nova i la Geltrú estan adscrits al 
Sistema Territorial del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC).

a molts països del món, les 
indústries en actiu recuperen 
el seu propi patrimoni a través 
de museus corporatius o la 
conservació d’antics espais 
industrials. a Catalunya tot 
just està començant a donar-se 
aquest fenomen entre les grans 
empreses catalanes. Com pensa 
que s’ha de lligar el patrimoni 
industrial i les empreses 
catalanes centenàries en actiu?
Moltes empreses nacionals i mul-
tinacionals ubicades a Catalunya 
han anat cedint a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya (ANC) la seva docu-
mentació i arxius amb la finalitat 
de garantir la seva correcta con-
servació i també la seva accessi-
bilitat al públic i als investigadors. 
D’aquesta manera, a l’ANC es pot 
accedir als arxius històrics d’empre-
ses com Fecsa, La España Industrial, 
La Maquinista Terrestre y Marítima, 
Siemens, Compañía General de Ta-
bacos de Filipinas, i altres empreses 

a les quals cal agrair aquest interès 
en la conservació de la seva histò-
ria, que és també una part impor-
tant de la història de Catalunya. 

Entre els objectius de la 
conselleria que vostè va 
exposar al Parlament al febrer 
passat, hi ha el de contribuir 
al desplegament de les xarxes 
temàtiques de museus.  
Li sembla aquesta la fórmula 
més adient per exposar i 
explicar el nostre passat 
industrial? En aquest sentit, 
com valora el paper del 
Sistema territorial del Museu 
de la Ciència i de la tècnica de 
Catalunya (mNaCtEC) com a 
element de desenvolupament 
territorial al nostre país?
El Sistema Territorial del mNACTEC 
consta actualment de 26 museus i 
elements d’interès que expliquen 
el procés i la història de la industria- 
lització a Catalunya, amb la mu-
seïtzació de les antigues activitats 
industrials i de les seves col·lec- 
cions. El gran nombre de museus i 
elements que configuren aquesta 
xarxa, la seva ubicació territorial 
extensa i les línies de col·laboració 
existents amb els propietaris dels 

immobles, permeten la implicació 
i participació dels ciutadans del 
territori en el coneixement, valo-
ració, protecció i difusió del propi 
patrimoni industrial, tant des del 
punt de vista estrictament tècnic i 
històric com des del punt de vista 
turístic i didàctic.

Tot plegat configura la validació 
d’aquest model de xarxa que està 
sent estudiat també per altres paï-
sos i que està rebent un reconeixe-
ment internacional per organismes 
com el TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of 
the Industrial Heritage).

Quins elements del patrimoni 
industrial català destacaria?
N’hi ha molts. Els cellers coopera-
tius modernistes, com a represen-
tants de la indústria agrària; el gran 
nombre de fàbriques de riu que 
configuren el paisatge de colònies 
industrials de les valls del Llobregat 
i del Ter; les fàbriques de vapor de 
les nostres ciutats, del sector tèxtil, 
així com l’important i desconegut 
patrimoni hidroelèctric de les valls 
del Pirineu... A Catalunya ens po-
dem enorgullir de tenir un passat 
industrial i un patrimoni d’una ri-
quesa extraordinària. [ 



28

COnsErvar 
Els alimEnts
sabEr, tECnOlOGia  
i patrimOni 

textos  
Jaume Perarnau / Montse Armengol

7
Bacallaneria Perelló, al carrer Villarroel de Barcelona, 
el 1905. L’empresa familiar continua treballant en diversos 

mercats barcelonins amb un producte, el bacallà salat,  
de llarga tradició a Catalunya.

doSSiEr
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L
’art de la conserva és una pràctica que va néi-
xer fa milers d’anys per emmagatzemar els 
excedents d’aliments i així poder gaudir dels 
queviures de temporada durant tot l’any. Con-

servar aliments forma part de la tradició però, també, 
de la nostra evolució i innovació científica i tecnològica. 
Amb el decurs dels segles, la necessitat i l’experiència 
van obrir pas a un seguit de mètodes, molts dels quals 
s’apliquen encara avui. 

les tÈcniQues tradicionals
Des de l’antiguitat, s’ha vist la utilitat de guardar ali-
ments de temporada per poder-los consumir durant tot 
l’any. L’agricultura i la ramaderia intensives, motivades 
per l’augment constant de la població, va comportar la 
necessitat d’emmagatzemar grans quantitats d’aliments 
per quan arribessin temps d’escassetat.

Ben aviat, es va observar que, amb ben poques ex-
cepcions, tots els aliments perden qualitat després de 
collir-los, o després del sacrifici de l’animal. I es va copsar 
que els processos de degradació podien tenir conse-
qüències desagradables, i no només canvis en el color, 
el sabor, l’aroma i la textura del producte 
—les característiques organolèptiques—, 
sinó també alteracions més perilloses 
—les produïdes per contaminacions 
microbianes, que podien tenir 
conseqüències nefastes per a la 
salut de les persones.

Amb el pas del temps, es van 
millorar i tecnificar els proces-
sos per a preservar els aliments 
i, a la vegada, amb una finali-
tat clarament comercial, es va 
veure la necessitat de millorar 
la manipulació i el transport de 
productes com l’oli, el cereal, el 
vi i el peix, que eren matèria 
d’intercanvi entre les comunitats 
antigues. 

Els primers mètodes coneguts 
per conservar els aliments són tècni-
ques efectives i senzilles i a l’abast de 
tothom. Es van desenvolupar pel mètode 
d’assaig i error, a partir de l’experiència i la 
necessitat, i s’aplicaven habitualment a pesar de desco-
nèixer els seus principis científics. De vegades s’empra-
ven combinades —per exemple, l’assecat i el fumat de 
la carn i del peix— esperant que així fossin més eficaces, 
o simplement per intuïció, tenint en compte el clima de 
cada zona, que determinava quin era el millor mètode 
de conservació.

Moltes d’aquestes tècniques i mètodes, recolzades en 
la tradició, s’han utilitzat durant segles i algunes encara 
es segueixen utilitzant en l’actualitat.

l’assecat
En països càlids de les cultures orientals ja està do-
cumentat des de la més remota antiguitat que asse-
caven aliments al sol aprofitant l’efecte de l’aire sec. 
D’aquesta manera tan senzilla s’elimina la humitat dels 
aliments i s’evita l’acció dels microorganismes que cau-
sen la putrefacció. Arreu de la Mediterrània són habi- 
tuals les construccions tradicionals de sostre pla, amb 
una terrassa sobre els habitatges on s’estenia el cereal i  
el peix perquè s’assequessin al sol i l’aire. Un cop assecat el 
gra o el llegum, s’emmagatzemava en sitges, bótes o 
grans gerres de ceràmica per aïllar-lo dels insectes i 
dels rosegadors. En el mateix sentit, és tradició també 
assecar les cebes i els alls en rasts penjades en llocs 
frescos i ventilats, evitant la calor i la humitat perquè no 
germinin ni es facin malbé. A Egipte, on les collites esta-
ven supeditades a les crescudes del Nil, era fonamental 
conservar els cereals: és la conservació d’aliments a gran 

escala més antiga que es coneix, amb sitges 
immenses que emmagatzemaven gra 

per a diversos anys. En algunes tom-
bes s’han trobat llavors totalment 

deshidratades gràcies al clima del 
desert que fins i tot s’han pogut 
fer germinar. L’Antic Testament 
cita sovint les panses i les figues 
seques, productes típics del poble 
hebreu que els romans van popu-
laritzar, així com les olives seques. 

A Catalunya l’aprofitament in-
tegral del porc va desenvolupar 
diferents sistemes i mètodes d’as-
secat per obtenir l’embotit.

el fermentat 
La fermentació com a forma de 

conservació d’aliments segurament 
va ser fruit d’un descobriment casual, 

vers el 10000 aC, quan la pluja va dei-
xar xops els grans d’ordi i es va produir la 

fermentació alcohòlica de la cervesa. Els ibers 
van ser grans productors d’aquesta beguda. De seguida 
el procés es va aplicar al raïm per fer vi, i a la poma 
per fer sidra. També es van descobrir altres fermentaci-
ons, com la que transforma la llet en formatge i iogurt, 
o com la que s’aplica a les hortalisses, especialment 
a la col per fer xucrut. Amb la fermentació no només 
s’allarga la vida dels aliments, sinó que s’obtenen nous 
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productes amb sabors agradables i fins i tot se n’enri-
queix el valor nutritiu. Segles més tard se sabrà que els 
responsables d’aquest procés són determinats enzims, 
bacteris i llevats, i s’aprendrà a controlar-los. 

la salaó
La sal elimina la humitat dels aliments, i d’aquesta 
manera inhibeix l’activitat dels agents que causen la 
putrefacció. A més, té propietats antisèptiques i repel-
leix molts bacteris. Aquesta capacitat de seguida va ser 
aprofitada pels fenicis, que en el primer mil·lenni abans 
de Crist transportaven per tota la Mediterrània el seu 
preuat salaó de peix com a mercaderia. Després, els 
romans van fer una mena de maceració amb sal de 
vísceres de peix a partir de la qual extreien el garum, 
una salsa molt concentrada que era la base de molts 
plats. Tots els pobles costaners de l’antiguitat, de fet, 
practicaran aquesta forma de conservació. L’agrònom i 
escriptor llatí Columel·la, al segle i dC, va descriure en 
profunditat el procés de la salmorra i els seus usos (per 
a la conservació de les olives, del peix i de la carn de 
porc) en els seus tractats d’agricultura; recomana, entre 
moltes altres coses, fer les salaons de porc en lluna min-
vant, millor si és en el solstici d’hivern, però també al 

“Conservar aliments forma  
part del saber i la tradició  
que, amb el desenvolupament 
de la ciència, ha millorat i 
tecnificat processos ja coneguts, 
al mateix temps que s’han 
anat coneixent les causes de  
la degradació dels aliments 

r
Factoria de salaons a Empúries,  

segle i dC. S’hi elaboraven conserves i salses  
de peix amb processos de fermentació i de salat.  

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. 



32

febrer. Més tard (segle vi), Cassià Bas explica un mètode 
de conservació de la carn en què combina la salaó i la 
maceració amb most: “dels atuells per preparar la salaó, 
els millors són els que han contingut oli o vinagre. Les 
carns de cabra, ovella i cérvol se salen molt bé si primer 
s’empolvoren amb sal, després se n’esprem el suc i la 
sang, s’hi torna a escampar sal i a continuació es deixa 
preparada amb brisa de raïm sense separar la pell dels 
grans. Si, a més, hi aboques per sobre most dolç, la 
deixaràs molt més bona”.

A Catalunya, la saladura més freqüent és la del peix: 
la sardina (que un cop salada esdevé arengada), el seitó 
(anxova), el bacallà, o el porc (pernil). També és popular 
la salmorra per a les conserves d’olives. Durant segles, 
fins al desenvolupament dels mitjans de transport, serà 
gràcies a les arengades, al bacallà salat i als seitons, 
que els pobles d’interior disposaran de les fonts de iode 
essencials per a una nutrició completa.  

la conservació amb sucre i amb mel
Els grecs antics van inventar el codonyat, però els ro-
mans van millorar la fórmula tot escalfant la fruita amb 
el dolç i inventant, així, les confitures, les gelees, l’al-
mívar i les melmelades. Per tant, el mètode consistia 
—encara consisteix— a utilitzar la calor i el sucre per 
conservar fruites que tinguin un contingut d’acidesa re-

lativament alt. Va ser una forma de conservar la fruita 
popular especialment en indrets de clima fred, on no 
era possible l’assecatge.

l’adob amb vinagre i oli
Arran de la producció de vi per fermentació, es va poder 
observar també que quan el vi fermentava, a la seva ve-
gada es transformava en vinagre —un procés que segles 
més tard se sabrà degut a l’acció d’alguns bacteris—. 
A partir d’aquest coneixement es va experimentar la 
conservació d’aliments en aquest líquid i en altres àcids, 
un procediment molt fàcil, ja que no requereix coc- 
cions. D’aquesta manera naixien les conserves en vina-
gre: adobs d’hortalisses, de carn, de peix… 

A tota la Mediterrània també es va utilitzar l’oli com a 
conservant des de temps molt antics, pel simple fet que 
aquest líquid evita que els aliments entrin en contacte 
amb l’aire i, per tant, impedeix l’entrada de bacteris i 
d’altres agents nocius.

el fumat
A l’Edat Mitjana, allà on no hi havia prou sol per a l’asse-
catge, especialment als països nòrdics, es van construir 
instal·lacions amb foc per assecar i també fumar els 
aliments. Per deshidratar els aliments també s’aplica-
va sal, establint la base del procés de curació. En els 
masos, era habitual penjar els aliments rere la llar de 
foc perquè s’hi assequessin i, a la vegada, quedessin 
fumats, de passada que els gustos adquirien els matisos 
de la fusta cremada (de fet, en el procés de fumatge 
s’incorporen a l’aliment productes del fum que tenen 
propietats conservants). 
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b
Arengades, preparació culinària tradicional  
que s’obté de salar les sardines en salmorra.  
Foto de Rafael Laguillo / Thinkstock.

doSSiEr

“La conservació dels aliments és el conjunt d’accions  
que es duen a terme per obtenir productes més segurs 

i amb una vida útil més llarga, mantenint un grau 
acceptable de qualitat nutricional i sensorial
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L’aprofitament de la sal com a conservant dels aliments  
i, a la vegada, com a important element d’intercanvi i  
de preuat valor mercantil, es remunta al neolític.

La muntanya de sal de Cardona és un dels llocs on 
l’explotació d’aquest valorat producte està documentada 
des de la més remota antiguitat. No solament a Cardona 
s’aprofitava aquest recurs natural amb extracció continuada 
a cel obert, sinó que també a molts llocs de Catalunya 
està documentada l’obtenció de sal per l’evaporació de les 
moltes rieres i fonts “salades” que hi ha arreu del país i, en 
menor mesura, per l’evaporació de l’aigua salada del mar.

De les nombroses referències a aquestes artesanals 
explotacions per a l’obtenció d’un apreciat i imprescindible 

producte com ho era la sal, patrimonialment, a dia d’avui, 
poques són les que es mantenen amb un mínim bon estat 
de conservació. Destaca especialment l’alfolí o Casa de la 
Sal i les salines de gerri de la Sal (Pallars Sobirà), que es 
situen a un costat del Noguera Pallaresa, amb uns salins 
que, des de l’època medieval, han donat una fisonomia 
característica al poble i que han esdevingut el principal 
motor econòmic de la vila durant molts anys. 

també es conserven en bon estat i amb alt valor 
patrimonial les salines de Cambrils (Solsonès), que van 
funcionar fins a mitjans del segle xx per proveir de sal els 
pobles i comarques veïnes, i les de Vilanova de la Sal (la 
Noguera), explotades comercialment fins al 1989.

r
L’explotació de la sal a Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) està  

documentada des d’època medieval. Foto del Museu de Gerri de la Sal.

LEs sALinEs
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Des de l’Edat Mitjana i fins ben entrat segle xx, el negoci 
del gel va ser molt important a Catalunya. En entorns rurals 
i muntanyencs es poden trobar els vestigis de pous de glaç, 
de gel o geleres, dipòsits on es guardava el glaç natural 
per aïllar-lo de la calor fora dels mesos hivernals, que es 
construïen a la vora de camins per facilitar-ne el transport.

El gel obtingut de l’aigua glaçada de les rieres es tallava 
i es baixava fins al fons del pou amb corrioles i escales de 
fusta. també podia abocar-se directament neu a l’interior 
del pou i, aquesta, es premsava per tal que es conservés 
millor i ocupés menys volum. Ja sigui gel o neu premsada, 
a l’interior del pou es feien diferents capes de producte 
refrigerant aïllades amb fullaraca, palla, bruc o serradures, 
fins que el pou era ple. Un cop eren fora els blocs de 
gel, que s’havien tallat abans d’entrar-los, els traginers 
l’embolicaven amb palla i sacs, el carregaven sobre les 
bèsties o els carros, i el duien a vendre ben d’hora per 
impedir que es fongués, ja que es pagava a pes al destí. 

Hi havia força demanda, especialment a les grans ciutats 
i als pobles de la costa, on el gel era necessari per a la 
conservació del peix. 

ELs Pous DE gLAç

z
Els nevaters de la Massanella, pintura a l’oli de Jaume 
Nadal (1750), que mostra les tasques de recollida de neu a la 

serra de Tramuntana (Mallorca). Col·lecció particular.

doSSiEr

7
Blocs de gel acabats de tallar 

al llac de Puigcerdà (Cerdanya), entre 1900 i 1910.  
Foto de l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya.

r
Interior d’una poua de gel de La Ginebreda,  

a Castellterçol (Moianès). Foto del Consorci del Moianès.
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la congelació
Arreu, l’hivern era temps d’escassetat. Després de 
les collites de l’estiu i la tardor, es disposava de pocs 
aliments frescs fins a la primavera següent. Aquesta 
manca d’aliments frescs no només afectava les perso-
nes, sinó que també feia difícil alimentar els ramats —i 
per això una part important se sacrificava just abans de 
l’arribada de l’hivern—. Tanmateix, els pobles adaptats 
a aquesta realitat van saber aprofitar les baixes tem-
peratures i el gel o la neu per congelar aliments o per 
conservar-los en fred dins de coves, cellers, etc. També, 
més enllà de l’adaptació a una zona climàtica extrema, 
molts pobles de zones temperades o càlides van voler 
aprofitar la capacitat del fred per preservar els aliments. 
Ja en l’antiguitat sabem que es transportava gel des dels 
Apenins cap a Roma, per exemple, o de les serralades 
del Líban cap a Egipte. 

A Catalunya els pous de glaç han persistit fins a dates 
ben recents i són encara ben presents en la toponímia. 
En ells es conservava una quantitat suficient de glaç 
per a satisfer tot l’any els requeriments de la pobla-
ció. No serà fins molt més tard que la capacitat del gel 
per conservar aliments se sabrà deguda al fet que, en 
temperatures baixes, els microorganismes perden la 
capacitat de multiplicar-se i els enzims naturals dels 
aliments s’inactiven.

“La zona geogràfica i el clima 
influeixen molt en el tipus de 
conserves. Uns pobles s’han 

especialitzat en l’assecatge 
amb fum, mentre que altres 
fan fermentats o salaons, i 

uns altres fan servir, des de 
molt antic, la neu i el gel 
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aliments a ultramar
Al segle xviii, les grans expedicions marítimes van fer 
necessari aplicar mètodes de conservació a diferents 
productes. Els vaixells salpaven atapeïts d’aliments en 
conserva: carn i peix assecats o en salaó, sobretot. Però 
la dessecació converteix la carn en un producte insípid, 
mentre que la salmorra s’emporta un percentatge elevat 
de proteïnes i per tant disminueix els valors nutritius de 
l’aliment. La base alimentària de la tripulació era, per 
tant, molt deficient i de resultes d’això les epidèmies, 
com el temible escorbut, causaven estralls a bord. 

Els avenços en la conservació d’aliments també van 
tenir una motivació militar, degut a les guerres cons-
tants. S’explica que Napoleó patia per l’avituallament 
dels seus exèrcits en plena expansió; ja sigui cap a Es-

panya com cap al llunyà imperi dels tsars, l’ambient era 
evidentment hostil per als seus soldats i poc disposat 
a fer-se càrrec de l’alimentació dels invasors. Per això, 
el general va oferir 12.000 francs a qui solucionés l’as-
sumpte. La recompensa va caure a mans d’un pastisser, 
Nicolas François Appert. 

l’esterilització
El 1790, Appert va crear el mètode de l’esterilització que 
va revolucionar el sistema de conservació d’aliments. 
Appert experimentava amb diferents productes introdu-
ïts en ampolles de vidre closes hermèticament i escal-
fats en un bany maria el temps necessari per aconseguir 
una conserva que setmanes i mesos més tard encara 
es podia consumir. El seu mètode, que va publicar el 
1810 amb el títol L’art de conserver, pendant plusieurs 
années, toutes les substances animales et végétales, 
es va popularitzar amb el nom d’appertització, i va ser 
mereixedor del premi que Napoleó havia promès a qui 
aconseguís un sistema de conservació d’aliments apte 
per abastir els exèrcits. Va ser tan rellevant el descobri-
ment de l’esterilització, que el 10 de febrer de 1809 el 
diari Le Courier d’Europe va publicar el següent: “Mon-
sieur Appert ha trobat l’art de fixar les estacions: a casa 
seva, la primavera, l’estiu, la tardor viuen en ampolles, 
semblants a aquelles plantes delicades que el jardiner 
protegeix de la intempèrie sota una cúpula de cristall”; 
una definició ben poètica de l’essència de les conserves. 

El dinàmic pastisser va muntar un taller que, a l’estiu, 
donava feina a 80 dones que rentaven i pelaven verdu-
res i les envasaven. Amb el temps, al seu descobriment 
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b
Màquina autoclau 
amb forn i sistema de 
politges que s’utilitzava 
a finals del segle xix per 
a l’esterilització de les 
conserves.

7
Louis Pasteur 

va demostrar 
que el procés 

de fermentació 
és causat pel 

creixement de 
microorganismes.
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s’hi van anar introduint millores: el 1840, l’anglès John 
Wertheimer va reduir el temps de tractament tot aug-
mentant la temperatura amb l’afegit de clorur càlcic a 
l’aigua, cosa que va obligar a inventar (1852) una auto-
clau —un recipient que es tanca hermèticament durant 
el procés i que permet incrementar i regular la pressió i 
la temperatura, evitant al mateix temps l’explosió dels 
envasos—. També a Anglaterra, John L. Mason va dis-
senyar, el 1858, el clàssic flascó de vidre amb tapa me-
tàl·lica i tancament de cautxú, i un any després, Karges, 
a Alemanya, va patentar una màquina de tancar pots. 
A Catalunya es té notícia de l’existència de la indústria 
conservera de sistema Appert des de l’any 1838. 

la pasteurització
El 1864, el químic i biòleg Louis Pasteur va donar l’expli-
cació de la relació entre els microorganismes i l’altera-
ció dels aliments, aclarint a la llum de la ciència el que 
Appert havia descobert empíricament. Inicialment esta-
va interessat en la conservació del vi per la calor, i va cre-
ar un recipient amb coll de cigne per llevar-ne l’aire. Va 
aconseguir eliminar els microorganismes sense arribar 
a esterilitzar el producte, cosa que permet mantenir-ne 
millor les característiques nutricionals i organolèptiques, 
i ho va aplicar també a la cervesa, a la llet, al vinagre, 
etc. El procés va ser tan exitós que la pasteurització se-
gueix utilitzant-se avui com a procés industrial. Posterior-
ment als treballs de Pasteur, el físic irlandès John Tyndall 
va aportar una variant al mètode Appert que sotmetia 
les conserves a escalfaments i refredaments successius, 
fet que produïa una esterilització més segura.

Perquè fos possible la comercialització de les 
conserves era necessari desenvolupar un recipient 
pràctic i de producció fàcil i econòmica. Ja l’any 1810, 
l’anglès Peter Durand havia patentat el primer pot 
de llauna, però en aquell moment es va destinar 
únicament a abastir la flota anglesa, que el 1818 ja 
consumia 24.000 envasos anuals. Un altre pioner, 
el 1824, va ser l’explorador anglès William Edward 
Parry, que va fer enllaunar pastanagues, sopes, 
peix i carn de vedella rostida per endur-s’ho com a 
provisions a l’expedició al Cercle Polar Àrtic. Més d’un 
segle més tard, el 1938, es van trobar algunes de les 
llaunes de Parry, el contingut de les quals encara era 
comestible. El 1817 l’americà William Underwood 
va instal·lar la primera fàbrica de conserves a Nova 
orleans que envasava els productes en pots de llauna. 
tanmateix, la producció industrial d’aquest envàs no 
es va estendre fins a la guerra de Secessió americana, 
sota la motivació d’abastir els contingents militars. 
aquelles llaunes pesaven més que el seu contingut 
perquè tenien un gruix de metall considerable. Per 
obrir-les, els soldats havien de fer ús de navalles i 
baionetes —o d’un tret de fusell quan no se’n sortien. 

LES PRIMERES LLaUNES DE SaRDINES
El 1820 Joseph Colin va obrir a Nantes una fàbrica 
d’envasat de sardines en oli. Va ser el primer pas de 
l’expansió de la indústria conservera arreu del món. 
Les llaunes es revelaven de gran utilitat per a l’ús 
comercial i els productors van intentar enllaunar, amb 
major o menor encert, qualsevol cosa comestible. Cada 
empresa, pel seu compte, va maldar per millorar els 
processos i les millores es guardaven amb recel, ja que 
suposaven importants avantatges comercials. 

Les indústries agràries produïen els pots de llauna a 
l’hivern i els omplien en la temporada de recol·lecció. 
a mesura que van avançar les tècniques d’envasat, els 

tallers es van especialitzar i separar dels 
productors de l’aliment. La figura 

del mestre conserver va prendre 
una gran rellevància en aquestes 
indústries. 

Un dels principals productes a 
envasar va ser la llet condensada. 
El seu enllaunat, que es va 
iniciar el 1856 als Estats Units, va 

contribuir extraordinàriament a 
baixar la mortalitat infantil.

Curiosament, durant 
dècades es va pensar més en 

el desenvolupament del pot 
que no pas en el mètode d’obrir-

lo. L’obrellaunes no es va inventar fins 
a finals dels anys 1850, quan l’americà 

William Lyman va aprofitar la generalització 
d’uns envasos d’acer més prims. 

brEu HistòriA DE  
LA LLAunA DE consErVA

“Amb la invenció 
de la llauna, les 
conserves esterilit-
zades per calor es 
consolidaren com 
un dels sistemes 
de conservació 
dels aliments més 
segurs i eficaços Olga 

Aleksandrovna 
Lisitskaya



38

Que la sal deshidrata els aliments 
i és un dels millors conservants, 
ja se sabia des de l’antiguitat. Els 
mariners portaven el peix a casa 
i les dones s’encarregaven de pre-
parar-los en salmorra, contribuint 
d’aquesta manera a un complement 
de l’economia familiar.

aquests coneixements, perfectament assu-
mits i articulats a tota la costa catalana, van ser fo-
namentals per tal que, a partir de la segona meitat 
del segle xviii, s’iniciés un ampli i estructurat procés 
d’emigració de joves de famílies marineres catalanes 
cap a les costes gallegues i d’andalusia occidental de-
gut, fonamentalment, a l’escassetat de sardina que es 
va donar a la Mediterrània. aquests mariners i empre-
nedors catalans van portar amb ells el coneixement 
ancestral de la salaó del peix, noves formes de pescar 
la sardina (l’arrossegament) en un atlàntic molt més 
abundant en peix, el premsat de la sardina i el factory 
system, amb l’arribada a galícia del concepte de sou, 
horari laboral, productivitat, xarxes comercials, etc.

En endavant ja no serà estrany trobar sardines galle-
gues a qualsevol mercat i, amb les innovacions d’appert 
i Pasteur, tota mena de peix i marisc arreu d’Europa. 

aquests industrials conservers catalans avançats al 
seu temps van saber trobar una magnífica oportunitat 
comercial combinant la tradició catalana de la salaó 
del peix, la inexistència de competència i la magnífica 
i abundant matèria primera que oferia galícia. Entre 
aquestes famílies que s’estableixen a galícia, però que 
continuen tenint inicialment el seu centre d’activitat co-
mercial, amb el desplaçament de fills o familiars segons 
i que, finalment, acabaran desvinculant-se completa-
ment del seu origen català, esmentem la família Curbe-
ra Puig, originaris d’arenys de Mar i que s’estableixen 
a Vigo el 1787 iniciant l’activitat conservera a aquella 
localitat; els goday, de Canet de Mar, que s’associen el 
1802 amb Francesc Fàbregues i Joan Llauger Coll, tam-
bé tots ells de Canet de Mar, per establir una indústria 
conservera a Vilanova de arousa; Salvador Massó Pa-
lau, iniciador d’una llarga nissaga de conservers gallecs, 
que, provinent de Blanes, s’estableix a Bueu el 1816; 
els Serrats, provinents de l’Escala i especialistes en salar 
anxoves; els Dotras, i tants d’altres. 

consErVErs  
cAtALAns A gALíciA

les conserves industrials
Els descobriments del segle xix, de la mà 
d’Appert i de Pasteur, havien portat a la con-
clusió que escalfar els aliments impedeix el 

desenvolupament i l’activitat dels microorga-
nismes, i van establir les bases científiques i tècniques 
per iniciar els processos de conservació industrial dels 
aliments amb finalitat comercial. Ara bé, amb les con-
serves en pots de vidre o enllaunades, la pèrdua de 
frescor i de nutrients era considerable i és per això que 
la investigació, ja entrat el segle xx, va seguir el camí 
de buscar maneres d’allargar la vida dels productes en 
estat fresc, és a dir, la refrigeració, i un pas més enllà, 
la congelació. Els Estats Units van ser capdavanters 
en aquest sentit. A principis del segle xx ja era el 
principal productor i exportador mundial de con-
serves de tomàquet, blat de moro i pèsols, de 
carn i de peix produïdes amb el sistema Appert. 
Malauradament, el que va resultar un impuls 
a la cultura del menjar en conserva van ser, 
novament, les guerres, perquè eren temps 
d’escassetat que obligaven les mestresses 
de casa a fer equilibris i a aguditzar l’en-
giny per alimentar les famílies. La guerra 
civil nord-americana, les dues guerres 
mundials i, a casa nostra, la Guerra Civil 
van ser períodes d’auge de receptaris 
basats en productes enllaunats. 

la deshidratació moderna
La base científica de l’assecat d’aliments al sol 
i els fumats rau en la reducció de l’aigua disponible 
per als microorganismes. Més tard es va revelar que la 
conservació amb addició de sucre o de sal (la conser-
vació de fruites en almívar, melmelades, llet conden-
sada, salaons, etc.) també es basa en aquest principi, 
ja que es produeix una difusió osmòtica de l’aigua de 
l’interior de les cèl·lules dels microorganismes, una 
deshidratació parcial que fa que la seva multiplicació 
s’alenteixi. Aquest coneixement ha permès que, en el 
segle xx, es desenvolupessin noves tècniques industrials 
de deshidratació, basats en assecadors que apliquen 
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aire calent o que posen en contacte 
l’aliment amb superfícies calentes, 
amb les quals s’obtenen produc-
tes com la llet en pols, aliments 
infantils, productes del cafè, 
te i cacau, productes vegetals 
(purés de patates, de verdures), 
productes d’origen animal (so-
pes, brous, ous, salses, etc.). La 
deshidratació, a més, comporta un 
gran estalvi econòmic en el transport 
i emmagatzematge d’aquests productes, 
ja que es disminueix considerablement el pes i el 
volum respecte el producte fresc. 

la pasteurització i l’esterilització modernes
Els tractaments tèrmics moderns, evolució dels experi-
ments d’Appert i de Pasteur, s’adapten a la termoresis-
tència dels microorganismes i enzims presents en cada 
aliment, i a les característiques físiques del producte, 
en especial al pH. Així mateix, després d’un segle i mig 
d’experiments, es dominen perfectament els paràme-
tres de temps i temperatura que cal aplicar a cada ali-
ment perquè el tractament sigui efectiu. Avui dia sabem 
que a alguns aliments no s’hi poden aplicar temperatu-
res gaire elevades perquè n’alteren l’aspecte o el sabor, 
mentre que en d’altres no hi ha pràcticament canvis. 

La pasteurització moderna és un tractament tèrmic 
relativament suau, que no supera els 100 ºC, i que inac-
tiva els enzims i elimina fongs, bacteris i llevats. Provo-

ca canvis mínims en el valor nutritiu 
dels aliments i en les seves carac-

terístiques organolèptiques. 
L’esterilització és un proce-

diment més dràstic, que afec-
ta les característiques nutrici-
onals i organolèptiques dels 

aliments. Assoleix temperatu-
res d’entre 115 i 227 ºC durant 20 

minuts, o d’entre 135 i 150 ºC en-
tre 1 i 3 segons. Aquest segon procés, 

anomenat UHT (Ultra High Temperature) o 
uperització, se sol practicar sobre aliments líquids 

i derivats làctics que s’envasen en ampolles de vidre 
esterilitzades o en brics: llet, sucs, purés, brous, salses 
preparades, concentrats… 

la congelació moderna
Al segle xx es va revelar que el fred alenteix les reac-
cions de degradació dels aliments, ja que detura l’ac-
ció dels microorganismes i dels enzims. A més, es va 
comprovar que la congelació permet conservar millor 
les qualitats de l’aliment que no pas les tècniques de 
conservació basades en l’escalfor. 

L’any 1784 l’anglès William Cullen va inventar la pri-
mera màquina per refredar aliments, i en paral·lel el 
químic francès Antoine Baumé va experimentar amb 
fred artificial amb èter. Tanmateix, cap dels dos investi-
gadors van aplicar els seus descobriments per fabricar 
màquines congeladores.

b
Obrador  
de conserves  
a França,  
gravat d’un 
manual conserver 
de finals  
del segle xix.
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“Els aliments conservats 
resolen les necessitats més 

immediates de les persones. 
Sense les fruites en almíbar, 

la carn enllaunada, la llet en 
pols i moltes altres conserves, 

molta gent no hauria pogut 
sobreviure en temps de guerra

De nou, l’instigador de l’avenç va ser el transport ma-
rítim de mercaderies. En la dècada de 1870 es van rea-
litzar assajos amb fred artificial per exportar carn ameri-
cana cap a Europa. En l’exposició universal de París de 
1878 s’hi va exhibir un vaixell equipat amb una cambra 
frigorífica d’èter. A més dels vaixells, les primeres cam-
bres industrials es van aplicar als escorxadors. Tenien 
parets d’un gruix d’1 metre, amb dues capes aïllants 
d’aire, i empraven màquines frigorífiques de tambor. 
El 1870, l’alemany Karl von Linde va inventar el primer 
aparell refrigerador que funcionava amb un circuit de 
compressió i descompressió de l’aire, pensant a donar-hi 
ús domèstic. Faltaria molt per als primers frigorífics i 
congeladors; a casa nostra, fins als anys seixanta del 
segle xx eren habituals les neveres de barres de gel.

Un altre investigador a qui s’atribueix l’invent del 
refrigerador, ja en la segona dècada del segle xx, va 
ser l’empresari nord-americà Clarence Birdsley. Birdsley 
havia fet experiments amb aliments immersos en aigua 
gelada, però li preocupava el fet que quan el produc-
te es descongelava, en l’aigua resultant es generaven 
bacteris. En una estada al territori de Labrador, a la cos-
ta atlàntica del Canadà, va observar que els peixos es 
congelaven ràpidament gràcies al fred i al vent, i que la 
salinitat de l’aigua impedia la proliferació de gèrmens. 
Arran d’aquesta observació, amb un ventilador i una ga-
lleda de salmorra, va crear un congelador modern, que 
va perfeccionar fins aconseguir 250 patents als Estats 
Units i un negoci exitós de venda de menjar congelat.

a la segona meitat del segle xx van aparèixer 
els conservants i, cap a finals del mateix segle, 
el bric. L’enginyer suec Ruben Rausing va crear 
uns envasos de cartró tancats hermèticament, de 
cartolina folrada de plàstic i alumini, amb forma 
de tetraedre que els donava nom. La idea era 
trobar uns envasos de cartró asèptic per a pro-
ductes que no necessitin refrigeració, com la llet 
pasteuritzada.

El 1963 la mateixa companyia, tetra Pak, 
va desenvolupar l’envàs rectangular, molt més 
pràctic, que coneixem avui (i que pren el nom 
de brick, que significa maó, en anglès). gràcies 
a aquest invent, Rausing va esdevenir la persona 
més rica de Suècia. 

L’inVEnt 
DEL bric
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Armari frigorífic de fusta construït pels 
volts de l’any 1920. MNACTEC.
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a Alemanya. Tanmateix, aquest tractament sempre ha 
estat conflictiu per les seves suposades repercussions en 
la salut, tot i que avui s’ha revelat innocu i ja ha estat 
autoritzat per l’OMS i la FAO. 

els reptes del Futur
Avui dia som capaços d’allargar la vida de pràcticament 
tots els aliments. Tècniques com la manipulació biotec-
nològica són el futur. Però la recerca continua, tant des 
de les comunitats científiques com des de la indústria 
alimentària, i assoleix cada dia nous descobriments 
que, en un futur no gaire llunyà, permetran assegurar la 
qualitat, les propietats nutricionals i les característiques 
organolèptiques de cada producte. 

L’interès de les recerques és, evidentment, comer-
cial: es volen desenvolupar noves tecnologies que pu-
guin mantenir la qualitat i la innocuïtat que permetin la 
distribució dels productes a escala global. També es vol 
oferir al consumidor aliments que responguin als seus 
requeriments actuals, tant de disponibilitat —la socie-
tat demana que els aliments es trobin més disponibles 
a qualsevol lloc i en qualsevol època de l’any— com 
de l’anomenada convenience —que siguin d’utilització 
més còmoda, com ara els plats precuinats—, que siguin 
més segurs i més econòmics, que conservin al màxim 
les qualitats organolèptiques, que siguin més frescos i 
més naturals. Se segueix, també, la tendència al pro-
cessament mínim. I, de retruc, més enllà de l’objectiu 
comercial, els mètodes de conservació contribueixen al 
dret de seguretat alimentària de totes les poblacions. 

La combinació de totes aquestes variables esdevindrà 
el futur immediat, que ja tenim aquí, del nostre siste-
ma i manera de menjar i, a la vegada, del nostre propi 
suport nutricional.  [ 

L’any 1925 Electrolux va introduir el primer frigorífic a 
Suècia, i el 1927 General Electric va fabricar els primers 
frigorífics d’ús domèstic, tot i que el gran avenç va ser 
el 1931, quan el químic Thomas Midgley va inventar 
els clorofluorocarbons, uns gasos refrigeradors que mig 
segle més tard es van revelar nocius per a la salut am-
biental del planeta i van ser retirats i substituïts per 
l’anomenat “fred verd”, compost per hidrocarbons. 

Avui, la congelació és el sistema de conservació 
d’aliments més estès i segur. Consisteix a sotmetre’ls a 
temperatures molt baixes, d’entre -30 ºC i -50 ºC, a gran 
velocitat, per conservar-los a -18 ºC com a màxim. Els 
ultracongelats són sotmesos a un procés molt més rà-
pid. Els equips congeladors produeixen fred de manera 
mecànica; n’hi ha que funcionen per contacte directe 
—congeladors de plaques, de bandes o de tambor—, o 
per aire —túnels i banda transportadora—. També hi ha 
sistemes criogènics, que utilitzen nitrogen líquid. 

Els processos de conservació que utilitzen el fred no 
assoleixen l’estabilitat química ni microbiològica, és a 
dir que el seu efecte dura mentre persisteixen les baixes 
temperatures, per la qual cosa és estrictament neces-
sari mantenir la cadena del fred des de la producció de 
l’aliment fins just abans de la preparació i el consum. 

les radiacions ionitzants
El 1895 Röntgen descobreix els raigs X i Becquerel, un 
any més tard, la radioactivitat, i pràcticament en aquell 
moment ja es van començar a desenvolupar experi-
ments amb irradiació d’aliments. El 1950 es van desen-
volupar els primers programes de recerca en aquest 
camp, una tècnica que redueix o elimina determinats 
bacteris patògens. El primer ús comercial d’aliments 
irradiats va ser l’any 1957, en la producció d’espècies 

b
Farinetes 
irradiades, 
dècada de 
1950. Degut 
als molts recels, 
els productes 
irradiats encara 
no han tingut èxit 
comercial.
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la dEScobErta

la COlònia 
aGríCOla dE 
GrauGés 

N
La família Rosal en una visita d’obres 
a Graugés, probablement l’any 1887. 
Al fons, la torre, encara amb les bastides 
parades, en un entorn erm. 
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prOjECtada pEls 
prOpiEtaris dE la 

COlònia dE Cal rOsal, 
la COlònia dE GrauGés 

COnsErva part dE 
lEs COnstruCCiOns 

aGríCOlEs i rEsidEnCials 
i dEl sistEma dE rEGadiu 
FOrmat pEr dEu bassEs 

artiFiCials. la més Gran 
dEstaCa pEr havEr 

EsdEvinGut un Espai 
naturalitzat i una dE lEs 
prinCipals zOnEs humidEs 

dE l’alt llObrEGat

text Rosa Serra Rotés  
fotos Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà

U
na Descripción de la Colonia Agrícola de Grau-
gés escrita l’any 1910 per la filla d’Agustí Rosal 
Sala, complementada el 1917 amb unes notes 
marginals, i uns fulls amb notes de compta-

bilitat de 1895 és tot el que queda de l’antic arxiu que 
va desaparèixer durant la guerra civil del 1936-1939. Es 
tracta, però, de documents clau que, juntament amb les 
notícies aparegudes a la premsa de finals del segle xix, 
permeten reconstruir els trets bàsics de la que fou, pro-
bablement, la primera colònia agrícola de Catalunya.

La construcció començà a Avià (Berguedà) entre 
1887 i 1889, després que els germans Rosal incorpo-
ressin diferents parcel·les a la finca mare de Graugés 
Vell comprada el 1879 i que va donar nom a l’explota-
ció agropecuària. Es tractava d’un projecte d’innovació 
agrícola i ramadera, que ben aviat despertà d’interès 
d’enginyers, empreses de maquinària, propietaris agrí-
coles, la premsa de l’època i, com no podia ser d’altra 
manera, dels mateixos berguedans.  

aGricultura de reGadiu
Agustí Rosal Sala (1854-1909), enginyer industrial, al-
calde de Berga entre 1883 i 1889 i l’impulsor de Grau-
gés, ideà la transformació de les 400 hectàrees de secà 
i bosc en una explotació agrícola de regadiu. Va construir 
un conjunt de 10 basses o estanys artificials de mides 
diferents i en els llocs adequats per poder recollir l’aigua 
de la riera d’Avià i dels petits torrents i fonts naturals de 
l’entorn. Les basses estaven comunicades a partir d’un 
complex sistema de 16 quilòmetres de sèquies i canals, 
i amb 2 quilòmetres de tubs de ferro de la casa Lavril de 
diferents diàmetres. 

La bassa més gran de totes, coneguda amb el nom de 
llac o Estany Gran de Graugés, té una extensió de 7 hec- 
tàrees, una profunditat d’entre 2 i 18 metres, i una capa-
citat d’uns 600.000 m3; es va construir a la part baixa 
de la finca per tal de poder acumular el màxim possible 
d’aigua. La seva construcció va requerir esforç i conei-
xement, va exigir una gran excavació i la construcció de 
potents terraplens exteriors de gruixos de fins a 10 me- 
tres. La instal·lació d’un sistema de rails i vagonetes 
Decauville va permetre transportar terres dels punts 
més alts als més baixos, i, un cop finalitzades les obres, 
aquest sistema de transport va servir per traslladar tota 
mena de productes entre diferents punts de l’explotació. 

L’objectiu de l’explotació era obtenir dues collites 
anuals i aplicar al mateix temps la rotació anual de 
conreus destinats al consum humà i també per als ani-
mals: blat o civada, seguit de mongetes o fajols per 
alimentar porcs i gallines, el primer any; patates, faves i 
després blat de moro per al segon any. Posteriorment es 
van introduir blat de moro, trepadella i cols per al bes- 
tiar. També es preveien terres de pastura per als ramats 
d’ovelles i cabres, uns 8.000 caps de bestiar en total, 
que a l’estiu pasturaven a la Cerdanya. 
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Sant Isidre va concedir als Rosal la Medalla d’Or de la 
institució per ser pioners en la introducció de l’electrici-
tat a l’agricultura. També el 1908, i en el curs de la visita 
que féu Alfons XIII al Berguedà i a la colònia Graugés, 
els concedí la Gran Cruz al Mérito Agrícola. 

El sistema consistia a aprofitar l’electricitat sobrant 
de la fàbrica tèxtil de Cal Rosal —a finals del segle xix, 
uns 50 CV que van arribar a prop de 100 CV— i transpor-
tar-la a Graugés amb un sistema de cablejat al llarg dels  
6 quilòmetres que separaven la colònia tèxtil de l’agríco-
la. Una línia elèctrica accionava les bombes que omplien 
les basses superiors a partir de l’Estany Gran; la segona 
línia elèctrica arribava a l’espai central de serveis de la 
colònia i s’hi connectaven les màquines agrícoles entre 
les quals es destacava la màquina de batre de 22 CV de 
la marca britànica Ruston Provtor and Co., de Lincoln, 
que des de 1882 tenia una comercial a Barcelona. Albert 
Ahler n’era el màxim representant i el que havia venut 
als Rosal una impressionant màquina de batre que, con-
nectada a una dinamo, no necessitava el locomòbil de 

 A les granges de Graugés hi havia també més de  
300 porcs, una vintena de mules, eugues, una notable 
granja de vaques lleteres i, a partir de 1899, amb l’ad-
quisició de la finca veïna de la Riereta, de Josep Blan-
xart Grau —l’advocat berguedà net del botànic Francesc 
Grau—, es van incorporar les granges de porcs, gallines 
i conreus de fruites i verdures, del que fou una moderna 
explotació fundada el 1870.

pioners en l’Ús de l’electricitat
L’estiu de 1891 La Vanguardia publicava una informació 
on s’explicava que els Rosal acabaven d’inaugurar un 
sistema de transmissió i distribució d’electricitat des de 
la colònia tèxtil de Cal Rosal fins a Graugés, que perme-
tia bombar l’aigua acumulada a l’Estany Gran cap a les 
basses ubicades a les zones més elevades i així poder 
regar la totalitat de la finca de Graugés.

L’enginyer francès Eduard Chalaux havia dirigit el pro-
jecte d’electrificació que provocà moltes visites, prestigi 
i honors als Rosal: el 1898 l’Institut Agrícola Català de 

N
El llac o Estany Gran de Graugés està 

emmarcat per un espès bosc de ribera. Els altius 
pollancres i els salzes, freixes i verns omplen  

de colors les extraordinàries tardors de Graugés.

“A finals del segle xix, la colònia  
de Graugés va ser un centre d’innovació  

i desenvolupament agrícola i ramader

la dEScobErta

b
Marca de fàbrica 
de Société des 
Etablissements 
Decauville Aîné, que van 
revolucionar la construcció a 
finals del segle xix amb els 
seus rails desmontables.
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vapor que tradicionalment acompanyava aquest enginy 
en bona part de les explotacions on s’estava instal·lant. 

visitants il·lustres 
Albert Ahler fou un dels principals propagandistes de 
Graugés, interessat com estava a mostrar als futurs 
clients com funcionava la trilladora. Ell portà a Graugés 
a Leo Anderlind, un enginyer forestal alemany que rea-
litzà diferents viatges d’estudi per Àustria, Itàlia, Grècia, 
Turquia, Egipte, sud de França, Suïssa, Espanya, Escan-
dinàvia i els Estats Units interessat per les condicions 
de vida dels treballadors agrícoles i especialment pels 
sistemes de regadiu. De tornada al seu país va escriure 
un elogiós article a la prestigiosa revista especialitzada 
en agricultura i boscos Wienner Lanswirthschaftliche 
Zeitunhg. Hi destacava el sistema de regadiu de Grau-
gés, que veia com a model per a àmplies extensions 
de terres a Àustria, Hongria i Alemanya. El periodista 
berguedà Rafael Joaquim Penina comentà aquesta visita 
al diari El Bergadán el juliol de 1894. 

N
Vista aèria del nucli central de la colònia  

al costat de l’Estany Gran de Graugés.

r
A la Revista del Instituto Agrícola Catalán de  
San Isidro es va publicar, el 1897, un article sobre la 

colònia Graugés signat per Modest Lleó, membre de l’IACSI. 



46

També van visitar la colònia agrícola autoritats com 
el capità general de Barcelona, diputats, el mateix Al-
fons XIII i força membres de l’Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre (IACSI), la institució agrícola de més prestigi 
de Catalunya i de l’Estat espanyol, que aglutinava grans 
propietaris. El 21 de juny de 1897 visitaren Graugés el 
vicepresident de l’IACSI, Ildefons de Casanova de Prat de 
Sant Julià, acompanyat de Josep Bonet Alabern, gerent 
de la companyia ferroviària Manresa-Berga, Ròmul Bosch 
Alsina, cunyat d’Antoni Rosal Sala, i Modest Lleó Ubach, 
accionista del ferrocarril de Tarragona i gendre del com-
te de Moy, gran propietari agrícola. Aquest últim signà 
amb les inicials M. Ll. la crònica de la visita publicada a 
la Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 

arQuitectura i urbanisme a GrauGÉs
En la mateixa visita hi havia el Manuel Raventós i Do-
mènech (1862-1930), propietari de Can Codorniu, mem-
bre de l’IACSI, del qual fou president entre 1907 i 1911, 
i probablement organitzador de la visita. En va fer una 

7
L’Estany Gran amb la 

Torre dels Rosal al fons.

la dEScobErta

N
Mapa planimètric del terme municipal  

d’Avià (Escala 1:25 000) de l’any 1924.  
Arxiu Cartogràfic de Catalunya, RM. 118612.
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Per saber-ne més  
Noguera Canal, Josep: “Notícia històrica de l’agricultura del 
Berguedà i de la Colònia agrícola de Graugés”, a La vida 
als estanys de Graugés. Avià (Berguedà), col·lecció Els 
Llibres de l’Àmbit, núm. 2, Berga 1988, p. 13-40.
Noguera Canal, Josep: “La colònia agrícola de Graugés 
(municipi d’Avià, Berguedà)”, a Plecs d’Història Local, 
febrer 2013, p. 11-12. 

oportú. Els edificis 4 a 7, de grans dimensions (33 m 
de llarg x 19 m d’ample i 7 d’alçada) eren les corts dels 
porcs —7 mascles i 80 truges amb els seus garrins.

Els edificis 16 i 17 eren destinats a l’allotjament dels 
treballadors del complex, escola i pis provisional del ca-
pellà, per al qual finalment es va construir una rectoria 
prop de la casa dels propietaris i del llac.

La torre, un edifici eclèctic d’estil historicista, quedava 
envoltada per una zona de jardí, amb arbres i plantes 
de creixement ràpid com és el cas dels cedres, pollan-
cres, salzes, freixes, erables, teixos o tells que al cap 
del temps van convertir en un camí ombrívol, d’aires 
romàntics, el que envolta tot el perímetre del llac. 

La colònia agrícola es complementava amb un con-
junt de masies escampades per la finca (Graugés Vell, 
Torrentbó, Vilajoana, la Sobirana, el Vilar de Baix, el 
Puigobiols), amb els carrers de pisos per als treballadors 
—el carrer Vell, el carrer del Mig i el carrer Nou—, amb 
blocs de dotze habitatges, que juntament amb les ma-
sies el Molí de Vilajoana, el Molí del Castell i la Farinera, 
allotjaven a principis del segle xx unes 300 persones. 

Cal destacar també l’existència d’una farinera, cons-
truïda a prop de l’antic Molí del Castell, accionada per la 
tercera línia elèctrica i que fou la primera de la comarca. 
Disposava d’una moderna maquinària de cilindres per 
obtenir farina d’alta qualitat. Al vell Molí del Castell, 
les moles de pedra tipus La Ferté es van aprofitar per 
a moldre guix i ciment, materials indispensables per a 
la construcció de la colònia, que també havia disposat 
d’una teuleria. 

Agustí Rosal també havia projectat la construcció 
d’una moderna serradora que, alimentada per la fusta 
procedent dels boscos que plantava a Graugés i dels 
que va adquirir a la zona de la Vall de Lord, havia de 
tancar el cercle que ell imaginava: agricultura, rama-
deria i explotació forestal. Malauradament, Agustí Rosal 
Sala va morir el 1909, abans de poder fer realitat el seu 
somni. Després de la seva mort, Graugés entrà en una 
fase d’estancament que va paralitzar els projectes del 
que durant trenta anys fou un laboratori d’innovació i 
desenvolupament agrícola i ramader al Berguedà. [ 

Rosa Serra Rotés és historiadora.

ressenya on es descriu amb detall l’arquitectura de la 
colònia, i en va dibuixar un plànol. Molt devia interes-
sar a Raventós l’experiència de Graugés, perquè anys 
després va impulsar la seva pròpia colònia agrícola a 
Raimat (Segrià), un exemple també excepcional de la 
urbanització i modernització de l’espai rural català a par-
tir del model de colònia. 

El plànol de Raventós dibuixa el nucli central de la 
colònia amb 15 edificacions, algunes de les quals, les 
numerades del 8 al 15, no estaven encara construïdes 
el 1897. En l’edifici 1, de dues plantes, s’hi ubicava, a 
la planta primera, l’administració de la colònia i l’explo-
tació agropecuària, i a la planta baixa, la dinamo, les 
màquines de trinxar el menjar del bestiar, el magatzem  
de gra, assecadores de blat de moro, bombes i calderes de 
vapor per a coure el menjar. 

Als edificis 2 i 3 hi havia la quadra de les mules —una 
trentena—. Al soterrani hi havia instal·lat el femer amb 
tres compartiments per a controlar la fermentació dels 
fems, la qual cosa permetia utilitzar-los en el moment 

“La torre de la colònia, un 
edifici d’estil historicista, 

quedava envoltada per un 
jardí amb arbres i plantes que, 

amb el temps, van formar 
un camí ombrívol, d’aires 

romàntics, que rodejava el llac
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Vetes i fils, i els sorolls gairebé 
ensordidors de les màquines que 

encaixaven aquests materials 
són part de la infantesa de la 

dissenyadora Míriam Ponsa. Però 
també del seu present i, en mans 

seves, igualment del futur més 
immediat de la moda.  

A les passarel·les, Ponsa llueix el 
passat posat al dia. Tot allò que el 
Museu de la Tècnica de Manresa 

explica, i torna a deixar sentir 
amb maquinària que encara 

funciona, és matèria de treball per 
a ella. Descobrim de la seva mà 

l’entranyable espai del museu de  
la capital del Bages que honora  

el món de la cinteria.

MíriAM PonsA,  
LA DissEnYADorA DE 

MoDA MAnrEsAnA, Ens 
AcoMPAnYA A VisitAr EL 

MusEu DE LA tÈcnicA  
DE MAnrEsA

text Carme Escales  
fotos Quim Roser

48

viSita guiada
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 i no has vist mai  
com es fa un cordill,  

vine a veure-ho!”

“s

49
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E
ntre fils i trossos de roba, la Míriam Ponsa (Man-
resa, 1973) havia passat moltes hores jugant, 
quan era petita. S’entretenia fent vestidets per 
a les seves nines, mentre la seva àvia materna, 

l’àvia Aurèlia, se les enginyava per treure de la seva 
màquina de cosir una faldilla o qualsevol peça de roba 
que enamorés, en aquella casa, des de les pàgines de 
la revista Vogue.

Al seu petit cosidor, les tardes es feien curtes, men-
tre àvia i neta exercien d’artistes amb fils i teixits a 
les mans. “L’àvia ens feia, inclús, els petos per anar a 
esquiar amb el seu farcit encoixinat”, recorda Míriam 
Ponsa. Avui és ella la que sorprèn fent d’un trenat de 
corda una meravella de jaqueta que enamora les cà-
meres fotogràfiques i la retina dels ulls de la moda 
internacional, a les passarel·les, admirats per un ori-
ginal barret de fileres de cordó cosides o uns atractius 
pantalons amb tirants que són un veritable homenatge 
al món de les vetes i fils.

Per això, en l’espai que el Museu de la Tècnica de 
Manresa recrea al passat de la cinteria, la Míriam Ponsa 
se sent molt a prop de casa. L’empresa familiar, Cintes 

Ponsa, amb origen a l‘any 1828, és present en aquest 
submuseu, al soterrani de l’edifici dels antics dipòsits 
d’aigua de la capital del Bages. Una gran fotografia, en 
blanc i negre, dels avantpassats de la Míriam Ponsa 
ens hi rep. En ella hi reconeix la rebesàvia paterna, 
que l’any 1886 ja feia cintes de seda acolorides per fer 
espardenyes d’espart.

Filant seda, va anar obrint un pròsper esdevenir fa-
miliar, que derivaria en la cinteria, i que, a poc a poc, 
en mans de l’avi de la Míriam Ponsa s’aniria especia-
litzant en articles més concrets com ara els ribets per 
acabar els matalassos. Fins a l’actualitat, el seu tiet i 
el seu pare han continuat en el món de les filatures i 
la cinteria, i el fil de polipropilè n’ha estat la darrera 
expertesa fiançada pel seu pare, un negoci que ara 
segueix enfilant un dels dos germans de la Míriam.

Així és que, en el nostre passeig entre telers de cin-
tes, de la mateixa manera que el Museu de la Tècnica 
de Manresa els torna a posar en marxa amb la seva 
fressa de sempre —els més antics amb llançadora, i 
més tard amb agulla—, també activen els records 
d’aquella nissaga treballadora de la Míriam Ponsa. 

viSita guiada

“Cada vegada tinc més 
influència dels avantpassats, 

sobretot tinc present com els 
deuria costar a la família 

empènyer l’empresa
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“El primer dia que vaig entrar 
al museu, vaig quedar 
meravellada. Em semblava 
impossible haver pogut tornar 
a fer funcionar aquests telers

Cintes elàstiques, ribets de cordó, faixes de panyo o 
espardenyes, fan sortir de la premiada creadora man-
resana tants records familiars com inspiració per a les 
seves col·leccions, en una bonica aliança que nua pas-
sat, present i futur.

vora la sÉQuia i vora el riu
El museu manresà és a tocar de la séquia, una cons-
trucció de fa sis segles, la història i servei de la qual 
repassa el centre museístic en un espai exclusiu. I vora 
l’aigua d’un riu, el Cardener, també camina la història 
productiva dels Ponsa. Al carrer del Bruc, 23, en les 
instal·lacions de l’antiga fàbrica Francesc Ponsa, on la 
rebesàvia de la Míriam Ponsa, l’any 1886, va fundar 
una empresa que fabricava vetes, ara hi broda futur la 
Míriam. “Som a la vora de dues farineres, una antiga 
fàbrica de panyos, una fàbrica de gas i una vella esta-
ció de tren on es carregaven les mercaderies”, explica 
Ponsa des del racó de les eines de fuster del Museu 
de la Tècnica. Totes aquelles fàbriques n’empraven, de 
fusters i manyans experts en màquines que havien  
de complir el jornal cada dia.

Alba Subirana
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Cada polidora, cada clau i cada martell del racó del 
fuster, els estris més petits endreçadament guardats 
en un armari, reproduint un autèntic taller comme il 
faut, són un fragment de l’argumentari que narra la 
història de les fàbriques tèxtils de Manresa, en la veu 
teatralitzada per un cintaire. L’any 2010, va ser així com 
la Míriam Ponsa va descobrir el Museu de la Tècnica 
de Manresa. Acompanyada de la seva família i d’altres 
descendents de nissagues del tèxtil manresanes, va 
ser convidada a assaborir aquell suculent rescat del 
seu passat tan proper, nascut per mostrar-se al món i 
no deixar-se mai oblidar.

“Aquell dia que entrava per primer cop al museu, 
vaig quedar meravellada. Em semblava gairebé impos-
sible haver pogut tornar a fer funcionar aquests telers, 
primer desmuntant-los a les antigues fàbriques d’on 
varen sortir, i després buscant algú perquè les tornés a 
posar en marxa”, expressa Ponsa. “Si no has vist mai 
com es fa un cordill, vine a veure-ho, és xulíssim”, afe-
geix. I de seguida li vénen al cap, imatges de la seva 
infantesa, i no precisament visuals. “A la fàbrica de 
Cintes Ponsa, jo no hi anava gaire sovint, però aquella 

olor d’oli i el soroll que se sentia, en entrar-hi, allò ho 
recordo a la perfecció”, assegura.

En aquell entorn d’un avi i un pare entre cintes, i 
un àvia modista, la tria de la professió va ser per a la 
Míriam “un camí natural”, com diu ella. “M’encanten 
els teixits, però tot allò, d’alguna manera, ja ho tenia, 
jo volia anar més enllà, ser més lliure en la creació”, 
afegeix. Volar, i deixar anar, volant, originals dissenys 
és com omple ara la seva vida laboral qui, finalment, 
va triar els estudis de Disseny de Moda per obrir-se un 
camí particular. Però vet aquí que, “des de fa quatre 
o cinc anys, faig servir molts cordons i cinteria. En tot 
el que és tradicional hi trobo molta inspiració. I veig 
que cada cop em passa més”, constata Míriam Pon-
sa. “Sempre intento recuperar i donar-hi una mena de 
segona vida als elements. Per exemple, afegint una 
plataforma de fusta a la sola d’unes espardenyes tradi-
cionals”, explica. “Són exercicis artístics. Em pregunto: 
què es pot fer amb un cordó?”... I la seva resposta és 
un sorprenent jaquetó tot fet amb cordó de cotó, que 
desfila a passarel·les com la 080 Barcelona Fashion  
que el 2010-2011 li va atorgar a Ponsa el premi a la 

viSita guiada

“Faig servir 
molts cordons 
i cinteria. En 
tot el que és 
tradicional hi 
trobo molta 
inspiració
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millor col·lecció tardor-hivern i el 2013-2014, a la millor 
per a la primavera-estiu del 2015.

De tot això, ella n’és ben conscient i se’n sent satis-
feta. Ponsa beu del seu passat enmig de telers com els 
del Museu de la Tècnica. “Cada vegada tinc més influ-
ència dels avantpassats, sobretot tinc present com els 
devia costar a la família empènyer l’empresa, amb la 
guerra pel mig...“, reflexiona. “Ara és com si recuperés 
aquella herència per donar-li una segona oportunitat, 
amb els ulls al futur, amb els cinc sentits posats en la 
vida, en el paisatge, en la natura i en la gent, en cada 
viatge que realitzo, en família, permetent que la inspi-
ració arribi, com deia Picasso, mentre treballo”, diu. És 
conscient que està “superinfluenciada pel passat, per 
les coses autèntiques i genuïnes”. Ho assumeix en una 
relaxada conversa al soterrani dels Dipòsits Vells de 
Manresa, on els telers que ens acompanyen són, com 
la moda en les mans de Míriam Ponsa, un antic rellotge 
posat en hora d’avui. [

Carme Escales és periodista.

Museu de la tècnica de Manresa   
Ctra. de Santpedor, 55. 08242 Manresa.    

Tel. 938 772 231 · info@parcdelasequia.cat  
www.parcdelasequia.cat 

De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h.  
Dilluns, tancat, excepte si és festiu.  

Visites guiades cada diumenge i festiu a les 11.30 h.  
Entrada general, 3 €; entrada reduïda, 1,50 €.  
Menors de 12 anys, gratuït. Visita guiada: 2 €. 

ELs sEus rAcons PrEFErits
ESPAIS I PECES DEL MUSEU DE LA TèCNICA  
DE MANRESA QUE FASCINEN MíRIAM PONSA:

1  LA FUSTERIA. “éS SUPERBONIC EL RECULL 
D’EINES QUE HAN FET”, DIU LA MíRIAM 
PONSA. SóN LES EINES AMB LES QUALS  
ELS EXPERTS EN LA FUSTA FABRICAVEN  
I POSAVEN A PUNT LES MÀQUINES  
DE LES FÀBRIQUES.

2  ESPAI DE PASSAMANERIA. EL TALLER  
DE PASSAMANS, BORLES I SERRELLS  
QUE S’USAVEN PER ORNAMENTAR 
CORTINES I MOBLES, LI FA PENSAR EN  
TOT EL QUE ELLA FA SERVIR PER A LES 
SEVES CREACIONS DE MODA. 

3  TELERS. LES MANS DE LA MíRIAM SE’N 
VAN DIRECTES A SENTIR EL TACTE DE LES 
CINTES ELÀSTIQUES DELS ANTICS TELERS 
DEL MUSEU QUE MOSTREN AL VISITANT  
EL SEU FUNCIONAMENT.

4  ESPARDENyES. DAVANT LA VITRINA QUE 
N’EXPOSA UNA DESENA DE PARELLS DE 
DIFERENTS MODELS I COLORS, LA MíRIAM 
PONSA RECORDA QUE LES HA FET DESFILAR 
EN DIVERSES PASSAREL·LES.
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Can  
paGans

l’antiGa FàbriCa  
dE prOduCtEs químiCs 

és avui un EquipamEnt 
al sErvEi dE CElrà quE 
prEsErva la dECOraCió 

mOdErnista OriGinal

text Redacció fotos Ajuntament de Celrà
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N M E
Les diferents naus de l’antiga fàbrica  
de Can Pagans acullen, actualment, la casa de la vila de 
Celrà, el centre cívic, el centre cultural, l’Escola Municipal  
d’Art, la biblioteca i les piscines municipals.
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L
a fàbrica Pagans de Celrà, que va iniciar la pro-
ducció a principis del segle xx, produïa extractes 
tànnics d’origen vegetal per adobar pells. Va viu-
re la seva època d’esplendor fins a mitjans dels 

anys cinquanta, quan va començar el declivi degut a la 
competència dels nous productes de síntesi. 

El conjunt d’edificis que formen la fàbrica és un bon 
exemple de l’arquitectura industrial modernista, amb 
el maó massís com a element més vistós i el morter de 
calç com a aglomerant. També destaquen els elements 
ornamentals de les façanes, els ampits de les finestres 
acabats amb rajoles vidrades, les xemeneies i, sobre-
tot, els pinacles que coronen els edificis i que donen al 
conjunt un caràcter singular.

una arQuitectura interrelacionada
El nucli central del conjunt depenia de la sala de mà-
quines, i aquesta, al seu torn, dels forns i calderes per 
admetre el vapor que feia funcionar la màquina que 
accionava tots els elements motrius de la fàbrica: mo-
lins, generador i trituradores. Els edificis estaven inter-
relacionats mecànicament mitjançant un sistema de 
corretges, politges, engranatges i embarrats. A partir 
d’una xarxa de canonades es conduïa l’extracte tànnic 
d’unes dependències a unes altres. Per això, els edificis 
havien de ser propers.

El procés de fabricació s’iniciava amb el transport 
amb vagonetes dels socs estibats al pati fins a les tritu-
radores, que eren al costat de l’edifici central. La fusta 
triturada s’elevava amb una cinta de catúfols des de la 

planta baixa fins al terrat. A la tercera planta, hi havia 
uns molins refinadors de la fusta que deixaven la ma-
tèria apta per carregar-la als dipòsits des del segon pis. 
Els dipòsits tenien una alçada de dues plantes. Quan 
estaven carregats s’hi injectava vapor d’aigua per unes 
canonades que provenien de les calderes. Quan el vapor 
d’aigua havia fet el seu recorregut a través del dipòsit, 
el vapor que sortia contenia els tanins de la fusta. Per 
obtenir el producte en forma líquida, el vapor es refri-
gerava a través d’uns evaporadors que augmentaven la 
concentració de l’extracte. Aleshores, l’extracte en estat 
líquid passava a la sala de bisulfitació, on es barrejava 
amb aquest producte per conservar-lo i descolorir-lo. 
Un cop bisulfatat, el producte s’envasava en bótes. Cap 
als anys trenta, el sistema de producció canvià i el pro-
ducte podia passar a la sala en sec, on es posava en 
paquets o en saques de forma sòlida. Seguidament, 
aquests paquets i bótes eren emmagatzemats en les 
altres naus fins marxar. El control dels processos químics 
es realitzava als laboratoris.

Actualment, el conjunt d’edificis allotja diferents 
equipaments i serveis municipals: esportius, culturals, 
oficines municipals… [ 

Can Pagans
Ctra. de Juià, 48. Celrà. 
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E
l 1840 naixia a Valls (Alt Camp) Francesc Bonet i 
Dalmau. El seu pare, Carles Bonet i Vallverdú, tre-
ballava en la seva petita empresa tèxtil, però mal-
grat la seva modesta situació econòmica va acon-

seguir donar al fill uns bons estudis, circumstància que 
va permetre a Francesc Bonet fer la carrera d’enginyeria 
industrial i assolir el grau de professor de música.

El 1871 Bonet s’establia a Barcelona amb la seva 
esposa Amalia i el fill Carlos en un xalet del carrer Villar-
roel; prèviament, havia creat una societat familiar entre 
els Bonet i els Salvat que tindria com a prioritat llogar 
l’empresa tèxtil que el senyor Sans tenia al carrer Dipu-
tació de Barcelona, en un immoble propietat d’Ignasi 
Carreres i Verdaguer. Bonet modernitzarà l’empresa i 

en millorarà el rendiment; va introduir a Barcelona les 
màquines de teixir tipus tricot, conegudes popularment 
com les tricotoses.

Bonet, amb el temps, assolirà una còmoda situació 
econòmica que li permetrà disposar de temps per viat-
jar, per estar al dia de les noves tecnologies i també per 
dedicar gran part del seu temps a la seva gran passió: 
la música, i, més concretament, el bel canto. Aquesta 
afició féu que adaptés un espai de la seva fàbrica com 
a teatre, on tant s’hi impartien lliçons de música per als 
nens del barri, com s’hi feien proves per buscar nous 
talents entre les classes obreres i populars, a més de 
classes de perfeccionament de veu. En aquest teatre 
improvisat hi van estudiar artistes de gran ressò, com 
la tiple Josefina Huguet o la soprano Maria Barrientos, 
a qui Bonet va conèixer com a dependenta d’un estanc.

L’interès de Bonet per la tècnica i els nous invents tal 
vegada va ser essencial perquè el seu fill Carlos obrís 
a Barcelona l'Oficina Técnica de Propiedad Industrial, 
una activitat que havia de permetre a l’inventor català 
patentar a l’Estat espanyol el motor d’explosió Daimler i 
les seves aplicacions, a similitud del que va fer Edouard 
Sarazin amb les patents Daimler a França.

abocat a la ruïna
Amb totes aquestes activitats, la seva vida familiar no 
era un exemple a seguir per la gent del seu temps. Entre 
la fàbrica, l’empresa de lloguer de pianos, els viatges, 
els artistes, el Liceu i el nou projecte en el qual pensava 
des de feia anys, “un cotxe que es mogui amb el seu 
propi esforç”, Bonet no podrà controlar la seva econo-
mia i necessitarà vendre’s tot el patrimoni. Això el por-
tarà a acabar els seus últims dies abandonat i arruïnat.

Francesc Bonet posarà fi a la seva vida el 26 de juny 
de 1898, durant una visita a la seva exdona a la Rambla 
de Catalunya. En el testament, deixarà la legítima i un 
quart marital a l’esposa i al fill, i la resta a altres hereus.

Com a curiositat, a la seva mort, el muntant econòmic 
que Bonet havia deixat en préstec al Teatre del Liceu de 
Barcelona estava estimat en unes 300.000 pessetes.

Al cap d’un temps, la seva família va acabar venent 
a un drapaire tot el que Bonet havia anat emmagatze-
mant a la seva fàbrica. Entre tot l’acumulat hi havia el 
seu tricicle, que es va valorar en 225 pessetes. 

FranCEsC bOnEt, 
prECursOr dE l’autOmòbil 

El 1889 l'EnGinyEr 
FranCEsC bOnEt va 
patEntar El primEr 
vEhiClE prOpulsat pEr 
mOtOr dE COmbustió 
intErna FabriCat a la 
pEnínsula ibèriCa. la 
COl·lECCió d’autOmòbils 
salvadOr ClarEt, a sils,  
mOstra una rèpliCa 
d'aquEst COtxE sinGular  

text Salvador Claret Sargatal

l’Enginy
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N
Francesc Bonet fotografiat amb el seu 
tricicle i uns acompanyants, els senyors 

Bertrand i Pascual (al darrere) i Huguet  
(a la dreta), cap a 1890. Josep Pascual era el 

mecànic que va col·laborar en la realització del 
cotxe i que serà dels primers automobilistes de 

Barcelona. Abans del 1900 obrirà a Barcelona el 
primer garatge per a automòbils, el Garage Royal, 
al carrer València, especialitzat en els automòbils 

francesos Panhard & Levassor i Mors. 

b
Dibuix que Bonet va presentar amb la sol·licitud de la patent  

de “Un aparato de varias ruedas movidas por motores de explosión”, el 
12 de desembre de 1889. Entre el desembre de 1889 i el març de 1894, 

Francesc Bonet va presentar al Ministeri d’Indústria espanyol  
cinc sol·licituds de patent d’invents relacionats amb els vehicles. 
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L’any 1889 Bonet viatjà a París amb motiu de l´Exposi-
ció Internacional, que va ser un dels esdeveniments més 
importants del segle. Tant per l’interès professional com 
personal, devia visitar tots els pavellons de l’exposició, 
sobretot el Pavelló del Tèxtil, el Pavelló de l’Electricitat 
i el que era una novetat, el Pavelló del Petroli, on devia 
quedar fascinat en veure motors de diferents sistemes, a 
més dels primers automòbils, tant de vapor com de gas 
o amb motor d’explosió, uns cotxes que, tal com ell havia 
pensat, es movien amb el seu propi esforç! 

enlluernat pel motor einspur 
En el Pavelló del Petroli, Bonet va veure exposat en 
l’estand que Daimler, Sarazin i Panhard & Levassor com-
partien, un motor Einspur d'1 cilindre i 1 HP de potència 
construït per Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler a la 
localitat alemanya de Bad Canstatt, que probablement 
era el primer Einspur construït per Panhard & Levassor 
amb llicència Daimler a França, a més de diferents apli-
cacions d’aquest motor portades per Daimler des d’Ale-
manya, com eren un automòbil amb rodes de radis de 
ferro, dues llanxes motores, un tramvia i un generador 
de llum accionat per un motor Daimler que permetia 
il·luminar les 30 bombetes de l’estand. 

L’Einspur era l’última evolució del motor que Daimler 
i Maybach havien començat a construir el 1875 i que 
va agafar el sobrenom de "motor miracle". L’Einspur 
presentat al Saló era un monocilíndric de 80 kg que 
desenvolupava 1,1 CV i tenia un règim de 700 rpm. 

Daimler era conscient de la importància internacional 
del seu invent, i per això va patentar el motor i les dife-
rents aplicacions. Daimler sabia que en breu es decidiria 
el futur d’aquests nous motors en els quals treballaven 
activament diferents enginyers i veia que era essencial 
vendre la patent del seu motor a França, per més tard 
vendre-la a altres països. Es va posar en contacte amb 
Edouard Sarazin, l’única persona que Daimler coneixia 
a París, degut a la vinculació que Sarazin tenia amb 
l’empresa alemanya Deutz, en la qual havia treballat 
juntament amb el seu amic Nicolaus August Otto.

Sarazin es dedicava a la importació i comerç a França 
d’acers suecs i buscava un complement a la seva activitat 
després que Deutz, pocs dies abans del seu contacte amb 
Daimler, instal·lés una filial a França i li prengués la repre-
sentació dels motors estacionaris. Sarazin no va dubtar 
a viatjar fins a Bad Canstatt i tornarà a París amb el con-
tracte de fabricació per França de les patents de Daimler. 

És molt possible que, per contracte, Sarazin hagués 
de fabricar alguns motors abans d’una data concreta. Per 
això recorrerà al seu amic Emile Levassor, per tal que en 
la seva empresa, Panhard & Levassor, fessin els prepara-
tius per a la fabricació d’un primer motor Daimler. Però 
Panhard & Levassor va allargar la construcció d’aquest 
motor, i això va fer que entrés en les negociacions la dona 
de Sarazin, Louise, de la qual Levassor quedarà impressio- 

“Els barcelonins van veure 
astorats com un carruatge 

sense cavalls enfilava passeig 
de Gràcia, enmig de sorolls 

estridents, fum i olor de cremat 

r
La Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret,  

a Sils, exposa l'única rèplica que existeix del tricicle Bonet.  
Fotos de Salvador Claret.

l’Enginy
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Per saber-ne més 

• P. Souvestre, Histoire de l’Automobile,  
Dunor et Pinat, 1907.

• D. Benz, The Annals of MB Motor Vehicles,  
Daimler Benz, 1961.

• J. Ciuró i Gabarró, Historia del automóvil  
en España, CEAC, 1970.

• J. Icks, Ainsi naquit l’Automobile, Ed. Lausanne, 1971.

Col·lecció d’automòbils Salvador Claret  
Ctra. Nacional II, km 698, Sils. Tel. 972 853 036. 

www.casc.cat 

nat pel seu caràcter enèrgic; "C’était Napoléon", deien els 
seus fills. Louise Cayrol va néixer a Foix i, gràcies a l’ajuda 
del capellà de Coppet, va poder estudiar a París.

Aquesta nova situació portà a Levassor a iniciar el pro-
cés de fabricació dels motors Daimler; malauradament, 
Sarazin cada dia es troba més cansat, ha de deixar les 
activitats professionals i mor el 24 de desembre de 1887.

Daimler confia també amb Louise Sarazin i manté 
el contracte firmat amb el seu marit. El 31 de gener de 
1888, Panhard & Levassor facturava els dos primers mo-
tors Daimler a Madame Sarazin al preu de 1.400 francs. 
I, amb el temps, Louise es casarà amb Emile Panhard. 

la creació del tricicle
Per a Francesc Bonet, de tornada del seu viatge per tal 
de visitar l’Exposition Universelle de París de 1889, els 
seus 50 anys no són un impediment perquè comenci 
les obres del seu imaginat cotxe en un racó de la seva 
empresa tèxtil del carrer Diputació.

Bonet arriba a un acord per comprar l’únic motor 
Daimler Einspur exposat a París i el 29 d’octubre Pan-
hard & Levassor li factura aquest primer motor1, el qual, 
probablement, ell mateix transportarà cap a Barcelona.

Amb el motor a Barcelona, Bonet va actuar amb una 
rapidesa espectacular, ja que el 12 de desembre presen-
ta la sol·licitud i plànols de la patent de l’automòbil i La 
Vanguardia publica, el 15 d’abril de 1890, un escrit titulat 
"Veloz Bonet" en què es narra com diferents periodistes 
van veure funcionar el tricicle i van rebre del mateix Bo-
net totes les explicacions tècniques i de funcionament.

Els plànols de l’automòbil a què fa referència la Pa-
tent 10.313 es diferencien molt del que en realitat va 
construir. Bonet es va decantar per construir un vehicle 
molt més senzill per diferents motius. Per una banda, 
per les dificultats mecàniques, ja sigui per aconseguir 
materials idonis, com per les màquines de precisió ne-
cessàries, així com ajustadors i mecànics que poguessin 
fer possible la seva construcció. També fou important el 
desconeixement de funcionaments d’orgues mecànics, 
com el diferencial, els embragatges o els sistemes de 
transmissió, motiu pel qual es va decantar per fer un 
automòbil molt més simple.

Posteriorment, en la revista Radio Barcelona del  
26 de juny de 1937, es publiquen els plànols d’un vehi-
cle de tres rodes, molt més similar a l’automòbil cons-
truït, i un gravat del mateix Bonet.

Les diferències entre els dos vehicles dibuixats són 
notables i se’n poden treure les següents conclusions:

• Patenta un vehicle amb diferencial i el construeix 
amb xassís corredor, estalviant-se gran quantitat de pe-
ces mecanitzades i tal vegada la impossibilitat material 
de poder trobar un operari per construir-ho.

• La supressió d’una roda del darrere ve motivada 
per la resistència que ocasionaria pel fet d'haver-se de 
desplaçar endavant i endarrere tot l’eix posterior. 

• Mitjançant un pedal situat als peus del conductor 
s’aconseguia la regulació de la llargada del xassís, per 
tal de disposar d’una motricitat òptima que permetia 
que la força del motor passés suaument a la roda de 
transmissió i així poder posar en marxa el vehicle.

• La transmissió era mitjançant una corretja que lli-
gava una grossa politja de fusta situada a la roda del 
darrere, amb la politja de sortida del cigonyal del motor.

• Patenta un sistema de direcció per pivots que seria 
aplicat posteriorment a molts automòbils, i que sens 
dubte la seva fabricació a Barcelona durant el perío-
de del 1889 al 1890 havia d’ésser del tot dificultosa. 
Aquest sistema de direcció fou utilitzat posteriorment 
en els vehicles Panhard & Levassor, a qui, en una carta 
adreçada a ell, Bonet li comenta que construeix el seu 
vehicle amb xassís de ferro. 

• Per a les rodes va utilitzar el sistema que tenia més 
a mà: rodes de carreta amb un perfil de goma sobre el 
cercle de ferro.

• La direcció és controlada per una palanca situada al 
tablier del vehicle. Aquesta palanca té un desplaçament 
horitzontal d’esquerra a dreta o viceversa, aconseguint 
així el moviment direccional de les rodes. 

Bonet va provar el seu vehicle pels carrers de Barce-
lona, i va ocasionar una expectació inusitada entre els 
conciutadans, que veien com un carruatge sense cavalls 
enfilava passeig de Gràcia amunt, enmig de sorolls es-
tridents, fum i olor de cremat. [ 

(1) L’einspur núm. 10 és un motor fabricat per Panhard 
& Levassor d’1 cv 1 cilindre amb cicle de quatre temps, 

monocilíndric de 70 mm de diàmetre de pistó per 120 mm 
de recorregut. Bonet va comprar a Panhard & Levassor dos 

motors més; tots són refrigerats amb aigua i amb greixatge 
del tipus gota a gota. es posen en funcionament gràcies a un 
bufador de flama que permet l’evaporació de la benzina per 

tal de fer la mescla amb l’aire exterior, i, a més, l’escalfament 
d’un tub d’incandescència, situat en el punt de compressió 

del motor, que accelera l’explosió de la mescla a l’interior del 
cilindre, i actua com a bugia.

Salvador Claret Sargatal és conservador  
de la Col·lecció d’automòbils Salvador Claret.
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F
a dos mil anys, els romans ja van saber apre-
ciar les propietats de les aigües que brollen a la 
plana de la Selva, a mig camí de la Costa Brava 
i de les Guilleries, i van fundar-hi una ciutat de 

nom eloqüent, Aquae Calidae, que temps a venir es-
devindria Caldes de Malavella. Durant segles, les qua-
litats d’aquestes aigües només van ser aprofitades per 
la gent de la contrada, fins que al segle xix, arran de les 
tendències terapèutiques higienistes, es va generalitzar 
l’interès per les propietats de les aigües termals, seguint 
les passes d’unes pràctiques que ja estaven arrelades en 
altres països europeus.

El primer a veure-hi les possibilitats d’una explotació 
moderna, industrial i científica va ser el metge Modest 
Furest i Roca, fill de Sant Pol de Mar. Furest tenia la ment 
oberta a les noves tendències de la medicina; va ser 
un dels introductors de l’homeopatia a Espanya i va 
difondre la hidroteràpia, tècnica que definia com “un 
sistema médico que combate las enfermedades agudas 
y crónicas, especialmente estas últimas, por medio del 
agua pura, ya interiormente, ya exteriormente”. 

Modest Furest tenia consulta a Girona però acostu-
mava a desplaçar-se un dia a la setmana a donar servei 
als pobles propers: probablement va ser així com va 
conèixer Caldes i es va fixar en les fonts d’aigua que hi 
brollaven, i de com se’n beneficiaven terapèuticament 
els vilatans pel costum que tenien de consumir-la. Per 
això, l’any 1880 va adquirir els terrenys del puig de les 
Ànimes, el turó d’on brollaven les aigües aptes per al 
consum. Amb una clara visió comercial, va aconseguir 
que, per reial ordre de 5 de març del 1883, aquestes 

viChy 
Catalán, 

la FàbriCa 
d’aiGua

la natura i la indústria 
Es dOnEn la mà En una 
marCa quE ha supErat 

Els 130 anys d’història
text Redacció fotos Vichy Catalán
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aigües fossin declarades d’utilitat pública, la qual cosa 
era el tret de sortida de la seva comercialització, que 
va iniciar sota la marca Agua del Puig de las Ánimas. 
El 22 de desembre de 1889 es va inaugurar la primera 
planta d’embotellament, construïda a sobre mateix del 
brollador principal, on l’aigua sorgia amb una tempera-
tura de 60 ºC i un cabal de 183 litres per minut. El Diario 
de Gerona relatava l’esdeveniment d’aquesta manera: 
“Serían las diez y media cuando, con un día espléndido 
como pocos los hay en esta época del año, se dirigió la 
comitiva hacia el cerro en cuya cumbre manan las ma-
ravillosas aguas. Allí el Sr. Furest, con la amabilidad que 
le caracteriza, dio minuciosa cuenta de las cualidades 
de aquéllas y de su historia, que se remonta a épocas 
muy lejanas… Examinada minuciosamente por los con-
currentes la guata de donde brota el manantial principal 
y explicada por el Sr. Furest la manera práctica cuanto 
sencillísima adoptada para que el embotellamiento del 
agua se practique sin pérdida perceptible apenas de sus 
principios volátiles, procedióse a verificar la operación 
del embotellamiento, que, repetimos, se lleva a efecto 
merced a circunstancias naturales, pero especiales, del 
manantial, de una manera tan sencilla como perfecta 
para que durante la misma no haya ni posibilidad de 
que se alteren las condiciones del agua”.

7
Modest Furest i Roca, 

metge i fundador de  
Vichy Catalán, en el seu 

despatx-laboratori.

b
Des dels inicis, la publicitat  
va ser un important instrument  
de difusió de la marca. 

N
L’any 1933 es va adquirir el primer camió, un Broadway 
de tres tones, per al transport de les caixes d’ampolles.  
Va substituir dos cavalls de tir. 

AiguA MinErAL i AiguA gAsiFicADA
LES AIGüES CAPTADES DE LA TERRA QUE TENEN UNES CONDICIONS òPTIMES PER AL CONSUM OBTENEN EL QUALIFICATIU 
D’AIGUA MINERAL I ARRIBEN AL CONSUMIDOR SENSE CAP TRACTAMENT FISICOQUíMIC O BIOLòGIC, JA QUE LA SEVA PURESA 
éS TAL QUE NO NECESSITA CAP MENA DE CONSERVANT. SE SOTMETEN, AIXò Sí,  A CONTROLS CONTINUATS PER GARANTIR-NE 
EN TOT MOMENT LA SALUBRITAT I LES QUALITATS. 
PEL QUE FA A LES AIGüES DE VICHy CATALÁN, EL PROCéS COMENçA AMB LA FILTRACIó DE L’AIGUA DE PLUJA EN EL SUBSòL; 
EN EL SEU DESCENS, TROBA UN ALTRE CORRENT D’AIGUA A ALTES TEMPERATURES QUE ASCENDEIX DES D’UNA PROFUNDITAT 
SUPERIOR ALS 2.000 M. 
EL RESULTAT D’AQUESTA FUSIó éS LA GASIFICACIó NATURAL DE L’AIGUA, QUE EN UN LENT ASCENS, QUE DURA AL VOLTANT 
DE 30 ANyS, VA ENRIQUINT-SE AMB SALS I MINERALS FINS BROLLAR, FINALMENT, AL CIM D’UN PETIT TURó D’UNS 20 M 
D’ALTITUD. LES AIGüES GASIFICADES EMERGEIXEN A UNA TEMPERATURA DE 60 ºC I AMB UN CABAL CONSTANT QUE NO 
SOFREIX CAP VARIACIó EN CAP èPOCA DE L’ANy.
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la marca

la burgesia barcelonina com Josep Batlló i Pere Milà, 
els mateixos que encarregaren a Gaudí els edificis més 
originals que encara avui podem contemplar al passeig 
de Gràcia de la ciutat comtal.

buFar i Fer ampolles
El 1900 Modest Furest va obtenir la patent d’invenció 
dels envasos de Vichy Catalán. Les primeres ampolles, 
que s’omplien manualment, eren subministrades per la 
firma de Badalona Juan Vilella, Sociedad en Comandita, 
que n’aportava 30.000 cada mes.

Fins als anys vint, el negoci tant del balneari com 
de la venda de l’aigua va ser creixent. En el període de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la pujada dels 
preus dels envasos va afectar la producció. Tot i això, 
als anys vint, Vichy Catalán ja era la marca de referència 
de les aigües carbòniques a Espanya, i al final d’aque-
lla dècada les millores tecnològiques van permetre un 
formidable augment de la productivitat: es va passar 
d’embotellar poc més de 40.000 caixes de 25 ampolles 
de litre l’any 1920, a més de 85.000 caixes del ma-
teix tipus el 1929. Això es devia, sobretot, a l’adquisició 

d’una nova màquina, de fabricació alemanya, que 
assegurava l’embotellament sense cap pèrdua de 
les característiques i qualitats de l’aigua. 

En anys successius les millores tècniques a 
l’empresa van ser constants, amb importants in-
versions en les instal·lacions, amb ampliacions, 
amb millores en els sistemes elèctrics i amb l’ad-
quisició de nova maquinària. Es renovaven les 
màquines de rentar ampolles, s’incorporaven 
sistemes rotatius amb aixetes en bateria per a 
l’emplenament, s’aplicaven sistemes elèctrics 
de refrigeració —totalment innovadors en el 
seu moment—, s’adquirien màquines de po-
sar taps i altres enginys accessoris... 

Durant la Guerra Civil, l’empresa va ser 
col·lectivitzada i el balneari va ser lloc d’aco-
llida de refugiats i hospital militar. Durant 
la postguerra, evidentment, la producció 
va decaure, tot i que la consideració del 
Vichy Catalán com a producte medicinal 
en mantenia la comercialització, i a poc a 
poc es va reemprendre l’actualització de la 
planta. Per exemple, es va incorporar un 
taller per a la fabricació pròpia de taps co-
rona i nous grups electrògens per superar 
els constants talls elèctrics.

Als anys cinquanta la demanda va 
anar augmentant i el 1959 es va fer 
un salt productiu extraordinari, en en-
trar en funcionament una màquina de 
la marca alemanya Holstein & Kappert, 
que els treballadors van anomenar 
“la Novíssima”: un tren automàtic que 

un empresari avançat al seu temps
De la mateixa manera que Furest era un metge inquiet 
i audaç, també va concebre l’empresa d’una manera 
molt avançada. Per una banda, es va assegurar d’inver-
tir-hi prou capital per garantir-ne la rendibilitat i la com-
petitivitat, i per això va buscar el suport de membres 
destacats de la burgesia catalana. D’altra banda, com 
a home de ciència, Furest considerava imprescindible 
estar a l’última en els coneixements tècnics i científics 
i incorporar-los als processos productius —una mena de 
precursor del que avui denominem I+D—. Va encarregar 
a experts de prestigi —farmacèutics, enginyers i met-
ges— diversos estudis científics per definir la composició 
de les aigües i certificar, així, les qualitats del producte 
que oferia. A més, va entendre el valor de donar-lo 
a conèixer i presentar-lo a certàmens i exposicions. A 
l’Exposició Universal de Barcelona, l’any 1888, el pro-
ducte va guanyar la medalla d’or, i aquest i molts altres 
guardons es van anar afegint a l’etiqueta del producte.

L’any 1891 la marca va prendre el nom de Vichy Ca-
talán, un nom comercial triat per raons publicitàries, ja 
que en aquella època la ciutat francesa de Vichy ja era 
reconeguda per les seves aigües. 

un balneari al servei de la burGesia
El negoci tenia dues branques: l’embotellament 
i comercialització de l’aigua, per una banda, i 
el balneari per a estades termals, de l’altra. Per 
al projecte del balneari Furest va convèncer de 
participar-hi uns socis americanos, emprene-
dors catalans que s’havien enriquit amb les 
activitats a ultramar i que, en tornar de Cuba, 
estaven disposats a invertir en nous negocis. 
L’any 1900 Furest i els nous socis van cons-
tituir la Societat Anònima Vichy Catalán i 
gràcies a l’aportació conjunta de capital 
el balneari va poder obrir les portes el 
1904. Més endavant es van afegir com 
a socis personalitats tan importants de 

7
En tots  

els envasos,  
les medalles  

aconseguides  
en exposicions  
internacionals  

fan un recorregut  
històric de la  

marca.
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Per saber-ne més
  

Piernas, N., Planell, M., Pous, R., Miserachs, X.: Font de salut: 
Història del Vichy Catalán. Edicions 62, Barcelona, 1997.
Piernas, N.: Vichy Catalán. 125 anys d’història, Viena, 

Barcelona, 2009.

N
En la dècada de 1940 es va crear una secció dins de  
l’empresa dedicada a obtenir i comercialitzar les sals minerals  
de l’aigua. Les sals es presentaven sota la marca Savica  
(acrònim de SA Vichy Catalán), en forma de bossetes  
per dissoldre en un litre d’aigua, de comprimits per facilitar  
la digestió, de sabons, pasta dentífrica, sals de bany...  
Ara bé, era la postguerra més crua i la demanda era  
molt baixa, per això aquesta secció no va reeixir.

rentava, omplia, tapava i etiquetava 10.000 am- 
polles per hora, amb les instal·lacions accessòries de 
refrigerar i saturar. La nova màquina va significar el pri-
mer pas en el camí de l’automatització de la producció.

La demanda ja no va tenir aturador. El 1963 es va 
incorporar un altre tren d’embotellament, el K6, per 
ampolles d’un quart de litre, que era un dels formats 
de major demanda. En els anys següents es van ampli-
ar les instal·lacions i es va importar una altra màquina 
alemanya que assolia les 20.000 ampolles per hora.

La novetat més interessant dels anys setanta va ser la 
substitució de les caixes de fusta per caixes de plàstic, per 
la qual cosa va caldre comprar una altra màquina alema-
nya d’embalatge. Als anys vuitanta es va iniciar la política 
d’expansió de l’empresa, amb l’adquisició d’altres mar-
ques d’aigua mineral, i als anys noranta, també una línia 
de sucs. El 1999 es va incorporar la fabricació d’ampolles 
de vidre amb tap de rosca que poden ser reutilitzables 
i reciclables, mentre que en la primera dècada del nou 
mil·lenni les innovacions van anar encarades a l’augment 
de la productivitat i a garantir la plena seguretat sanitària. 

Els estudis recents sobre les qualitats de l’aigua Vichy 
Catalán demostren que, a més dels efectes beneficiosos 
que ja es coneixien, també ajuda a reduir el colesterol. 
Tot i haver-se quedat curt en les seves apreciacions, 
Modest Furest va tenir una visió excepcional de les pos-
sibilitats de l’aigua de Caldes, tant com a negoci com pel 
que fa a la salut. [

7
A mitjans de la dècada de 1930 es va substituir el tap 

de suro pel tap corona. Foto de Bernat Vidal.

“ Per remarcar la qualitat 
de les aigües, es feia ressò 
dels estudis del doctor 
Gelabert, i de les anàlisis 
que, des del 1916, es feien 
en el laboratori del doctor 
Oliver i Rodés 
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D
es del capdamunt del poble de Bellmunt del 
Priorat es veu el característic paisatge de fei-
xes amb vinyes baixant pel terreny ordenada-
ment. Però també una casa senyorial de grans 

dimensions i uns estranys cavallets de ferro al costat. 
Són les mines de Bellmunt, d’on es va extreure mineral 
de galena per convertir-lo en plom fins l’any 1972. Lla-
vors l’aparició de materials més barats i versàtils van fer 
inviable la rendibilitat de l’activitat.

minEs i trEns a la ribEra 
d’EbrE i El priOrat

més Enllà dEl turismE 
dE la vinya i dEl vi, lEs 

COmarquEs tarraGOninEs 
COnsErvEn un PAtriMoni 

inDustriAL FOrça 
dEsCOnEGut 

text i fotos Sergi Ramis

la ruta
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Però només trenta anys després del tancament de la 
mina, les administracions es van implicar en la recupe-
ració de l’espai per museitzar-lo. El Museu de les Mines 
de Bellmunt del Priorat va obrir les portes l’any 2002 i 
avui comptem amb un centre per aprendre la història 
d’aquesta activitat minera, que va produir a fins a 20 
explotacions al llarg de la conca del Priorat. De totes 
elles, les antigues instal·lacions de la Mina Eugènia són 
les úniques que es conserven en bon estat.

bN
Les mines de galena de Bellmunt estan integrades en el 
paisatge de vinyes típic del Priorat. A la pàgina de l’esquerra, 

l’antiga casa dels propietaris. A dalt, visita a l’interior. 

Cada any més de 12.000 persones passen per aquest 
centre d’interpretació integrat en el Sistema Territorial 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
Són visitants interessats a conèixer com, des de molt 
antic —es té documentat que ja en període preibèric, 
fa gairebé 3.000 anys, hi havia explotacions en aquest 
indret—, s’ha aconseguit plom al Priorat. En primer lloc 
els visitants accedeixen a una gran sala on, mitjançant 
plafons informatius i la recuperació de peces utilitzades 
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pels minaires, s’assabenten de com s’hi treballava, apre-
nen una mica d’història, contemplen els materials… i es 
pot veure un vídeo complementari.

En l’espai de l’antiga foneria s’hi han recreat les eines 
—en bona part originals— que es feien servir per fondre 
el mineral i aconseguir els lingots de plom amb la marca 
“Priorato”. L’holograma d’un jove ens en posa al corrent, 
mentre revivim la calor sufocant que els obrers resistien 
treballant a la vora dels 900 ºC del forn.

El punt fort ve quan el visitant es col·loca un casc de 
protecció i accedeix a la mina, baixant només un cente-
nar d’esglaons, per bé que l’explotació tenia fins a vint 
nivells subterranis. Com que l’extracció es feia de forma 
vertical, les cavitats són espectaculars per la grandària, 
i de camí trobem alguns ninots que recreen les tasques 
més conegudes.

la ruta

Vi i quiLowAtts
A FALSET I A ASCó TENIM L’OPORTUNITAT 
DE FER DUES VISITES PROPERES QUE PODEN 
COMPLEMENTAR Bé LA JORNADA PER LA RIBERA 
D’EBRE I EL PRIORAT. A LA CAPITAL PRIORATINA  
HI HA L’ANOMENADA CATEDRAL DEL VI, L’EDIFICI 
DEL CELLER COOPERATIU AIXECAT EN ESTIL 
MODERNISTA PER L’ARQUITECTE CèSAR MARTINELL 
EL 1919. S’HI FAN VISITES TEATRALITzADES,  
TASTOS I UN RECORREGUT PER CONèIXER  
EL PROCéS DE VINIFICACIó, QUE CONTINUEN  
FENT ELS COOPERATIVISTES.
A ASCó, LA CENTRAL NUCLEAR HA POSAT EN 
MARXA L’ANOMENAT CENTRE D’INFORMACIó DE 
L’ENERGIA, ON ES FA DIDÀCTICA SOBRE LA CREACIó 
DE L’ENERGIA, ELS DIFERENTS COMBUSTIBLES I 
FORMES DE TRANSFORMAR-LA. PERò, SOBRETOT, 
POSA èMFASI EN L’ENERGIA ATòMICA.
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b
Entre les instal·lacions de la mina es conserva  
el castellet d’una màquina d’extracció  
que ha esdevingut el símbol del museu.

N
El plom s’obtenia a partir del mineral de la galena,  

i es comercialitzava en lingots que duien  
la inscripció «Priorato». 

7
La foneria és un dels punts del recorregut  
per les instal·lacions industrials de la mina.  

Cap al 1920, una de les èpoques de més prosperitat de 
les mines, l’empresa Minas del Priorato, S.A. va impulsar 
la construcció de la primera colònia minera, per tal de 
donar allotjament als treballadors que arribaven amb 
les seves famílies procedents d’altres zones mineres de 
l’Estat, principalment d’Andalusia. A mesura que l’activi-
tat minera prosperava, i que arribaven més treballadors 
de fora, es van anar construint noves colònies, seguint el 
model de colònia industrial tan arrelat a Catalunya. Eren 
conjunts d’habitatges i serveis que es van anar aixecant 
en diferents etapes fins als anys seixanta. Avui, alguns 
materials recuperats de la primera època de la colònia, 
com ara escolars o mèdics, també tenen el seu espai 
expositiu en el museu. Fins i tot es guarda la imatge 
de Santa Bàrbara, patrona dels minaires, que continua 
sortint en processó un cop l’any.

una estació de trens amb història
A només 20 minuts en cotxe de Bellmunt hi ha el poble 
de Móra la Nova. Al costat de l’estació de Renfe trobem el 
Centre d’Interpretació del Ferrocarril. Un grup d’animosos 
voluntaris, constituïts en Fundació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari i Industrial, han salvat de l’aban-
donament part de les instal·lacions que van fer de l’es-
tació de Móra un referent a la xarxa estatal fins al 1975. 

Móra va ser un gran dipòsit de locomotores de vapor, 
i centre de distribució de mercaderies estratègic, per 
l’equidistància entre Barcelona i Saragossa. D’aquells 
temps resta dempeus —i admirablement restaurada— 
una torre de control que és l’única de Catalunya exemp-
ta, és a dir, que no forma part de l’edifici central de 
l’estació. Allà hi ha senyals, una part de l’oficina del cap 
d’estació i diversos ginys, com ara senyals semafòrics. 



68

En aquest enclavament es pot comprovar la restau-
ració del comandament principal, elèctric i pioner en 
el seu moment, que se situa a la tercera planta, un 
pis diàfan i vidriat per controlar també visualment les 
operacions d’una estació que arribava a tenir més d’un 
quilòmetre de llargada i on van haver-hi fins a 100 lo-
comotores. Cal fixar-se en els detalls secrets que els 
apassionats guies ensenyen, com ara el rellotge de tres 
esferes però un sol mecanisme, o el rellotge d’impulsos 
telefònics que tenien els caps d’estació per controlar la 
puntualitat dels combois.

Els visitants passegen damunt el pont giratori i tenen 
l’oportunitat de comprovar la raó que tenia Arquímedes 
quan reclamava només un punt de suport per moure el 
món. En aquest cas, es pot fer caminar una peça de 60 to- 
nes amb la força d’una sola persona.

Les cotxeres on s’estan rehabilitant diferents trens 
són la part final del recorregut. Destaca la recuperació 
d’una locomotora de vapor coneguda com “La Bonita” 
i que en un futur podria prestar servei a un tren turístic 
que cobreixi la línia entre la Costa Daurada i Casp, al 
Baix Aragó. De moment, els visitants poden conduir, 
durant uns centenars de metres, una locomotora que 
havia estat destinada a la classificació de mercaderies.

Sigui quina sigui la nostra destinació final, val la pena 
acostar-se a Miravet i gaudir del pas de barca de l’Ebre, 
l’últim en actiu del riu i que funciona igual des de fa se-
gles, sense motor i aprofitant la força de l’aigua (www.
miravet.altanet.org). [

Sergi Ramis és periodista especialitzat en viatges.

la ruta

r
Estació de Móra la Nova. A la planta superior  
hi ha la sala del comandament.

b
L’oficina del cap d’estació és un espai entranyable  
del Centre d’Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova.

7
De la mà de la Fundació per a la Preservació del 

Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova (a 
la foto, Jordi Sasplugas), la visita esdevé tota una experiència. 
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Dades pràctiques

Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat
Ctra. de la Mina, s/n. 43738 Bellmunt del Priorat.  
Tel. 977 830 578 i 626 384 706.  
h De l’1 D’octubre al 30 De juny. Dissabtes, d’11.30 a 13 h i de 16 
a 18 h. Diumenges i festius, d’11 a 13 h. Feiners, cal concertar 
visita. h De l’1 De juliol al 31 D’agost. De dilluns a dissabte, d’11 
a 13 h i de 17 a 19 h. Diumenges i festius, d’11 a 13 h. Tancat 
els dilluns de juliol i del 24 de desembre al 15 de gener. 
Entrada general: 7 € (inclou la visita guiada a la mina).
www.minesbellmunt.cat 

Centre d’interpretació del Ferrocarril
C. Estació de Renfe, s/n. 43770 Móra la Nova.  
Tel. 977 401 705 i 667 418 899. 

h Dissabtes i diumenges, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 19 h. 
Resta de dies, cal concertar cita. Entrada: 8 €.
www.appfi.net

Cooperativa Falset-Marçà
C. Miquel Barceló, 31. 43730 Falset. 
Tel. 669 946 633. 
h De març a desembre, dissabtes i diumenges a les 12 h 
(visita teatralitzada). De dimarts a divendres, 12.30 h.  
Entrada general: 10 €.  
www.etim.cat 

Centre d’informació de l’energia
Central Nuclear d’Ascó. 43791 Ascó. Tel. 977 415 230.  
Visites només amb reserva prèvia.  
www.anav.es.
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nes, que van crear un veritable po-
ble obrer al seu voltant. El 1960, 
en ple apogeu, la planta produïa  
20 tones de dinamita al dia, i en va 
subministrar a la majoria dels grans 
projectes de l’època, com el canal 
de Panamà.  

Després d’anys d’abandó, l’espai 
va ser comprat pel Conservatoire du 
Littoral i rehabilitat amb el suport 
del Département des Pyrénées-Ori-
entales. Avui el lloc s’ha convertit 
en un testimoni de la història obre-

prengués la decisió de crear una 
nova i moderna fàbrica de dina-
mita, aixecant el monopoli estatal 
que hi havia sobre la fabricació de 
pólvores i explosius, que es tro-
bés “el més allunyada possible 
de les fronteres amb Alemanya”. 
L’enginyer suec Alfred Nobel va 
idear la fàbrica que, des de 1870 
i fins al 1984 —quan la fàbrica va 
tancar les portes definitivament—, 
va donar treball a cinc generacions 
de catalans, majoritàriament do-

C
omencem la visita a Pau-
lilles, una badia adossada 
als contraforts de l’Albera, 
a mig camí entre Portven-

dres i Banyuls de la Marenda, amb 
cales de sorra daurada envoltades 
de terrasses amb vinyes. Aquest 
tranquil racó rural del sud de França 
va patir un profund canvi a partir 
de 1870 després que el govern de 
París, arran de la greu desfeta mi-
litar soferta per Napoleó III davant 
dels exèrcits prussians de Bismarck, 

dinamita i  
EspardEnyEs a 
la Catalunya 

nOrd

dE viatgE

text i fotos César Barba 

EntrE Els pirinEus i la 
mEditErrània, lEs COmarquEs 
nOrd-CatalanEs aCullEn un 

impOrtant patrimOni industrial 
amaGat a l’Ombra d’Espais dE 

Gran valOr natural
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ra de Paulilles, on destaquen la xe-
meneia de 30 m d’altura, la vella 
torre d’aigua amb magnífiques vis-
tes, i l’edifici principal, que acull ex-
posicions i maquetes sobre l’antiga 
fàbrica i la història de la dinamita 
al món; a més d’un interessant ta-
ller de restauració d’embarcacions 
tradicionals catalanes. Un gran jardí 
que arriba fins al mar envolta la fin-
ca amb una àmplia diversitat d’ar-
bres i plantes i fa molt agradable el 
passeig per l’entorn. 

N b
La fàbrica 
Nobel de 
dinamita, 
a Paulilles, 
va arribar a 
funcionar com 
a poble-colònia 
autènticament 
autàrquic.
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A prop de Paulilles i sense allu-
nyar-nos de la Costa Vermella, 
trobem el far Cap Béar, construït 
el 1905 sobre una llengua de ter-
ra que s’endinsa al mar i projecta 
el seu feix de llum fins a 30 mi-
lles (55 km). Encimbellada 80 
metres sobre el nivell del mar, la 
torre, de secció quadrada, pedra 
vista i 27 metres d’alçada, es va 
construir amb marbre vermell de 
Vilafranca del Conflent, i encara 
que el far avui està automatitzat 
—està proveït d’un llum de tres 
esclats blancs que s’emeten cada  
20 segons—, als baixos es conser-
ven els antics edificis dels guar- 
dians i de serveis, amb una de-
coració interior acurada de parets 
d’opalina blava, escala de marbre 
rosa i rampa de coure. El far, els an-
nexos i el seu entorn van ser clas-
sificats com a monument històric 
francès l’any 2012.

A prop del far hi ha diversos 
emplaçaments defensius, principal-
ment de la Segona Guerra Mundial.

el suro del vallespir
Deixem la costa i el Rosselló per 
endinsar-nos a la comarca del Va-
llespir, amb el marc inconfusible 
del massís del Canigó com a teló 
de fons. Passat el Voló arribem a 
la petita població de Morellàs i les 
Illes, on fins l’any 1950 la meitat 
de la població vivia de l’explotació 
del suro. Avui un museu testimonia 
aquest passat i introdueix el visi-
tant en el cicle vital de la surera, 
la seva ecologia, conreu i transfor-
mació per convertir-se en taps i 
uns altres usos sovint desconeguts. 
Acabada la visita al Museu del Suro, 
una via verda permet descobrir, a 
peu o amb bicicleta, les magnífi-
ques suredes que van nodrir aques-
ta indústria durant dècades.

Des de Morellàs i les Illes es pot 
continuar en direcció a Prat de Mo-
lló per arribar a Sant Llorenç de Cer-
dans, on dues joves amigues, Cécile 
Vila i Céline Albert, van rescatar de 
l’oblit una de les tradicions més ar-
relades de la població, la fabricació 
artesanal d’espardenyes o vigata-
nes. La botiga i el taller estan ins-
tal·lades a una antiga fàbrica tèxtil 
on s’aprofiten les velles màquines, 
algunes amb més de cent anys 
d’antiguitat. Fins a un miler de per-
sones havien estat ocupades en el 
període d’entreguerres a la pròspe-
ra indústria que va fer que aquesta 
vila fos coneguda com la capital de 
l’espardenya catalana. L’últim bas-
tió industrial va tancar l’any 2000, 
i el 2008 Cécile i Céline van posar 
en marxa la seva empresa, que 
avui produeix de manera artesanal 
uns 300 parells d’espardenyes per 
setmana. 

N
L’ampla badia de Paulilles va semblar el lloc adequat 
per instal·lar-hi la fàbrica de pólvora, l’any 1870, lluny de 

llocs habitats i pròxima al port de Portvendres per al transport 
d’aquesta perillosa mercaderia.

“Encimbellat sobre 
una llengua de 

terra que s’endinsa 
al mar, el far  

Cap Béar projecta 
el seu feix de llum 

fins a 30 milles

dE viatgE
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N
El far Cap Béar, en funcionament, és un atractiu turístic  

a la costa del Rosselló. Foto de J. Mateu.

N
Far metàl·lic de Portvendres 
(Rosselló), singular i únic per la seva 
concepció. Foto de F. Cardenas.
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cAVEs bYrrH
UNA ALTRA DE LES VISITES INTERESSANTS A PROP DE PORTVENDRES 
I DE MORELLÀS LES ILLES SóN LES CAVES ByRRH, ESTABLERTES A TUïR 
FA MéS DE 140 ANyS PER UNA NISSAGA FAMILIAR QUE VA CREAR 
UN DELS CELLERS MéS GRANS DEL MóN. EL 1910 LES CAVES ByRRH 
COMPTAVEN AMB 750 EMPLEATS I PRODUïA MéS DE 30 MILIONS DE 
LITRES DE VI A L’ANy. ENTRE ALTRES RECORDS, EL CELLER ACULL LA BóTA 
DE ROURE MéS GRAN DEL PLANETA, D’UNA CAPACITAT DE MéS D’UN 
MILIó DE LITRES. EN LA VISITA GUIADA PER LES CAVES ES POT VEURE 
UNA PEL·LíCULA QUE RELATA LA INCREïBLE HISTòRIA DE LA SAGA DE LA 
FAMíLIA VIOLET, I UNA EXPOSICIó DE CARTELLS ORIGINALS DEL 1903; ES 
TRAVESSA L’ENORME MAGATzEM ON ES TROBEN ALINEADES, A TALL DE 
PILARS DE CATEDRAL, 70 TINES DE ROURE GEGANTINES, I ES FA UN TAST 
DE VI AL VOLTANT D’UN MAGNíFIC QUIOSC DE FUSTA DEL 1891, QUE VA 
PARTICIPAR EN TOTES LES FIRES UNIVERSALS DE PARíS A MOSCOU.

r
El Tren Groc, tren turístic que enllaça Vilafranca de Conflent amb La Tor  
de Querol, és la línia ferroviària més emblemàtica de la Catalunya Nord.

dE viatgE
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la ruta del Ferro i 
l’entranyable tren Groc
Tornem ara des de Sant Llorenç de 
Cerdans cap Arles i Amélie-les-Bains 
per seguir la Ruta del Ferro del Cani-
gó (per la D-618 i D-13), que explo-
ra els vestigis de gairebé 20 segles 
d’explotació, transport i transforma-
ció del mineral de ferro a partir de 
les tècniques de les fargues primi-
tives, dels temps dels romans. Al 
llarg dels segles, aquestes fargues 
van aprofitar les menes de ferro 
com a matèria primera, el carbó ve-
getal abundant als boscos d’alzines 
i l’energia de l’aigua dels torrents, 
molt generosos als voltants del Ca-
nigó, per al desenvolupament d’una 
indústria del ferro que va transfor-
mar el paisatge i la forma de vida 
dels pobles de l’entorn del massís. 
La Ruta del Ferro acaba a Vinçà i es 
pot reprendre a partir Prades i Vila-
franca de Conflent.

Vilafranca de Conflent és també 
el punt de sortida del Tren Groc, una 
línia turística que enllaça aquesta 
població amb la Tor de Querol a 
través del Coll de la Perxa. Aquest 
ferrocarril es va posar en servei 
el 1910 i al llarg dels seus 62 ki- 
lòmetres supera un munt d’obres 
espectaculars, com el viaducte Sé-
journé o el pont Gisclard, travessant 
poblacions com Montlluís, inclosa 
en la llista de Patrimoni de la Hu-
manitat de la Unesco, junt amb al-
tres ciutats fortificades construïdes 
per Vauban. L’escala del Tren Groc 
a Montlluís es pot aprofitar per vi-
sitar un dels primers forns solars de 
caràcter experimental instal·lat el 
1949. Actualment el forn té un ús 
lúdic i educatiu i la seva visita per-
met descobrir el funcionament de 
l’energia solar des del mateix cor 
de les instal·lacions. [

César Barba és periodista especialitzat 
en natura i viatges.

Dades pràctiques 
Paulilles  

Obert cada dia, de l’1 de juny al 31 
d’agost, de 9 a 20 h; de l’1 d’abril al 31 de 
maig i de l’1 de setembre al 31 d’octubre,  

de 9 a 19 h; de l’1 de novembre  
al 31 de març, de 9 a 17 h.

Entrada gratuïta. 
 www.ledepartement66.fr/60-le-site-de-

paulilles.htm

Museu del Suro 
Av. Maréchal Joffre. Morellàs i les Illes.  

Tel. 04 68 83 15 41
De l’1 de febrer al 30 de juny i 1 de  
l’1 de setembre al 30 de novembre,  

de 14 a 17 h. Tancat els dimarts. De l’1 de 
juliol al 31 d’agost, obert tots els dies  

de 10 a 12 h i de 14.30 a 18.30 h.  
Tancat el 14 de juliol i el 15 d’agost. 

Entrada general: 3,50 €. 
www.maureillas.fr/ 

vivre-a-maureillas/culture
 

Création Catalane  
Chemin du Baynat d’en Pouly.  

Sant Llorenç de Cerdans.  
Tel. 04 68 54 08 68. 

Visites guiades gratuïtes els dilluns del  
18 d’abril fins al 17 d’octubre. 

www.espadrille-catalane.com

Tren Groc
Tel. 0800 886 091.  

www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon

Caves Byrrh
Boulevard Violet BP 25. Tuïr.  

Tel. 04 68 53 45 86. 
Abril, maig, juny, setembre i octubre, 

visites guiades de 9.30 a 11.30 h  
i de 14.30 a 17.30 h. Juliol i agost,  
de 10 a 11.30 h i de 14 a 18.30 h.  

De novembre a març visites a les 10.45 h  
i a les 15.30 h. Dilluns tancat. 

Entrada general: 4,50 €. 
www.caves-byrrh.fr

N r
Fabricació artesanal  

de vigatanes a Sant Llorenç de 
Cerdans, un calçat tradicional amb 

fibres naturals i dissenys actualitzats.
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nOtíCiEs

noVA oFErtA DE turisME cuLturAL A LA PrEsA DE LA bAELLs 

PrEsEntAció DE LA rEVistA Eix 
El passat 29 de juny va tenir lloc la presentació del nú-
mero 1 de la revista Eix a la Sala Noble de l’Edifici del 
Rellotge del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona. 
L’acte va comptar amb l’assistència d’unes 200 persones 
i va estar presidit pel director del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), Jaume Perarnau, 
i el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació de 
Barcelona, Jaume Ciurana.

Un cop acabada la presentació, els assistents van po-
der participar en una visita guiada pel recinte de l’Escola 
Industrial (antiga fàbrica de brodats Can Batlló), el primer 
gran conjunt industrial reutilitzat de la història del nostre 
país i un dels primers d’Europa.

A l’estiu del 2016 s’ha inaugurat un nou producte de turisme 
experiencial al voltant del passat industrial del nostre país: 
la visita a la presa de la Baells, un projecte conjunt de la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cercs i l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

El pantà de la Baells és una important obra d’enginyeria 
hidràulica inaugurada l’any 1976 amb l’objectiu de recollir i 
embassar l’aigua del riu Llobregat per a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. La presa de contenció és un mur impo-
nent de formigó de 112 m d’alçària i 22 m d’amplada, amb 
una curvatura de 302 m, que conté 115 hm3 d’aigua. 

La visita guiada comença a l’exterior de la presa, on es 
veu la gran làmina d’aigua i el paisatge de l’Alt Berguedà. A 
partir d’un itinerari a peu que recorre tota la presa, s’arriba a 
l’extrem de la construcció, on hi ha el gran sobreeixidor, des 
d’on s’accedeix a l’interior.

El primer nivell, el de la corona, és una galeria de més 
de 400 m, d’una alçada de 3,5 m i una amplada de 2,5 m, 
un punt d’observació privilegiat sobre la vall del Llobregat i 
l’entorn natural de la Baells. Un continu d’escales porten el 
visitant a la galeria paral·lela a la corona que permet conèi-
xer l’estructura interior de la presa.

Una atractiva museografia i les explicacions dels guies del 
Museu de les Mines de Cercs introdueixen els visitants en els 
grans temes que expliquen no només la història de la presa, 
sinó també el passat amagat sota l’aigua.

Més informació i reserva de visites:
MUSEU DE LES MINES DE CERCS
Plaça Sant Romà, s/n. Colònia Sant Corneli. 08698 Cercs
Tel. 938 248 187 / 938 249 025.  
www.mmcercs.cat • m.cercs@diba.cat   

agEnda

Arxiu del Museu de les Mines de Cercs
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COnGrEssOs i 
jOrnadEs

Jornadas de Conservación-Restauración  
de Patrimonio Industrial Mueble
Del 10 al 12 de novembre de 2016. Candás (Astúries).
www.asturiasrestaura.com/wordpress

X Jornades d’Arqueologia Industrial  
de Catalunya
De l’1 al 3 de desembre de 2016. Vic.
www.amctaic.org  

Le patrimoine industriel entre action  
et réflexion
Journées d’étude en hommage à Louis 
Bergeron
Del 2 al 3 de desembre de 2016. Paris.
www.cilac.com

IV Seminario sobre patrimonio 
arquitectónico e industrial.  
Paisajes y patrimonio de la industria  
de la alimentación
Del 15 al 17 de febrer de 2017. Madrid
http://gipai.aq.upm.es/

Oscar González Aguilar,  
Traços de llum.  
La col·lecció duran de 
daguerreotips. Col·leccions 
del mNACTEC, núm. 1. 
Terrassa, 2016.

 
Carlos J. Pardo Abad,  
el patrimonio industrial  
en españa. Paisajes, 
lugares y elementos 
singulares. Akal, Madrid 
2016.

Salvador Clarós i Ferret,  
Can ricart i el patrimoni 
industrial de Barcelona. 
Edicions de la Universitat  
de Barcelona, 2016.  

nOvEtats 
EditOrials

ExpOsiCiOns
Espais recobrats
Un recorregut per 
les intervencions 
de reutilització de 
diversos edificis del 
patrimoni industrial  
a Catalunya.
A partir del 22 de 
novembre de 2016. 
Seu de Terrassa  
del mNACTEC.
www.mnactec.cat

Empordà industrial
Un recorregut pels 
diferents paisatges 
de l’Empordà i per les 
indústries que se’n 
deriven ja des del 
segle xviii.  
Ecomuseu-Farinera  
de Castelló d’Empúries.  
Fins al setembre de 
2017.  
www.ecomuseu- 
farinera.org

Leonardo da Vinci:  
el geni i els invents
Una mostra de 51 
màquines ideades per 
aquest geni universal, 
construïdes  
a escala original. 
Del gener a juny del 
2017. Seu de Terrassa  
del mNACTEC.  
www.mnactec.cat

Scooters: un segle de moto urbana
Una mirada històrica a la versió més propera, 
utilitària i urbana de la motocicleta.  
Museu de la Moto de Barcelona.
Fins al març del 2017. www.museumoto.com



eix
subsCriu-t’hi

dEsCObrEix Els sECrEts  
dEl nOstrE patrimOni industrial

subsCriu-t’hi ara  
i rEp la rEvista a Casa

New Lanark, Escòcia: la colònia ideal

Rutes de patrimoni industrial: de l’Empordà a Enkarterri

Visita guiada al mNACTEC de la mà de Francesc Mauri

Dossier

LA DONA A LA FÀBRICA

1
eix

MUSEU DE LA  

CIENCIA I DE LA  

TECNICA  
DE CATALUNYA

MAIG 2016

8€

informa-te’n:  
www.mnactec.cat/eix 
tel. 937 368 966
info.mnactec@gencat.cat 

segueix el museu de  
la Ciència i de la tècnica 
de Catalunya a les xarxes 
socials: Facebook, twitter 
i instagram. 

subscripció anual 

(dos números): 12€

eix
Museu de la  

ciencia i de la  

tecnica  

de catalunya

8€

L’entrevista: Santi Vila, conseller de Cultura

Vaixells emblemàtics, el patrimoni flotant

Ruta dels vestigis industrials de la Catalunya Nord

Dossier

  CONSERVAR ELS ALIMENTS

SABER, TECNOLOGIA I PATRIMONI

noveMbre 2016

2
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abStractS

Castellano

MirADAs
Redacción Eix

págs. 6-9

harinEra COsta 
La harinera Costa de Vic es uno  
de los edificios más relevantes de  
la arquitectura industrial modernista 
catalana, obra del arquitecto Enric 
Sagnier construida en 1897. Acogió, 
entre otras industrias, una fábrica de 
embutidos, pero su principal actividad 
entre la década de 1930 y el año 
2007 fue la producción de harinas. 
Actualmente acoge el equipamiento 
cultural La Farinera, Centre d’Arts 
Visuals de Vic.

ObrErOs En la FábriCa 
dE vidriO Giralt
La fábrica de Joan Giralt i Laporta se 
estableció inicialmente en la calle 
Escudellers de Barcelona, en 1870, 
 y se trasladó a Cornellà a finales  
del siglo xix. Fabricaba bombillas, 
botellas y enseres de cristal 
para perfumerías y laboratorios 
farmacéuticos y químicos.

PErsPEctiVAs
xatiC. 10 añOs dE 
prOmOCión turístiCa 
dEl patrimOniO 
industrial 
Dirección técnica XATIC

págs. 10-13

En 2006, los alcaldes de 19 
municipios, con el apoyo del Museu 
Nacional de la Ciència i la Tècnica de 

Catalunya, crearon la XATIC, Xarxa 
de Turisme Industrial de Catalunya, 
con el objetivo de sumar esfuerzos 
para dinamizar la actividad turística 
relacionada con el patrimonio 
industrial de aquellos municipios.  
Diez años después, la XATIC está 
integrada por 21 municipios, con  
14 recursos asociados y 25 empresas 
en el programa Indústria Viva  
—programa de visitas a empresas  
en activo—, y atiende cada año a más 
de un millón de visitantes. 

PErsPEctiVAs
El arrOz papElErO.  
una rECEta al sErviCiO 
dE la sOCiEdad
Ton Lloret

págs. 14-15

En 2008, Montserrat Miquel, 
descendiente de la familia propietaria 
de la empresa papelera Miquel 
y Costas & Miquel, donó el fondo 
documental de su familia al Centro 
de Documentación del Museu Molí 
Paperer de Capellades. Entre muchos 
documentos, surgió una fotografía 
que despertó un interés especial: en 
ella se observa el banquete de unos 
empresarios papeleros. A raíz de 
esta fotografía, el Museu impulsó la 
recuperación de la receta del plato 
principal, el “arroz papelero”, que 
se ha convertido en una muestra 
entrañable del patrimonio industrial 
intangible.

PErsPEctiVAs
lOs barCOs.  
El patrimOniO  
marítimO FlOtantE
Enric Garcia

págs. 16-19

A diferencia de lo que sucede en 
buena parte de Europa, en el Estado 
español el patrimonio marítimo recibe 

escasa protección. Entre 1997 y 2001, 
la restauración del pailebote Santa 
Eulàlia, barco insignia del Museu 
Marítim de Barcelona, fue el punto de 
partida para que los barcos históricos 
sean considerados elementos del 
patrimonio a valorar y preservar.

PErsPEctiVAs
ramOn Casas  
y El mundO industrial
Gràcia Dorel-Ferré

págs. 20-21

En 2016 se ha conmemorado  
el 150 aniversario del nacimiento  
del pintor Ramon Casas. 
Rememoramos una faceta 
desconocida del pintor: su vínculo con 
el mundo industrial. Descendiente 
de una familia de indianos, 
emprendedores que, en el siglo xix 
marcharon a Cuba para hacer fortuna, 
su familia se estableció luego en 
la comarca del Bages e invirtió sus 
ganancias en la creación de una 
fábrica textil. Durante muchos años, 
Ramon Casas veraneó en la casa 
anexa a la fábrica, en Sant Benet  
de Bages.

EntrEVistA
santi vila:  
“la industrializaCión 
ha COnFiGuradO 
nuEstra idEntidad”
Redacción Eix

págs. 22-27

El consejero de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Santi Vila, 
relata su visión en torno al patrimonio 
industrial como elemento histórico, 
forjador de una identidad  
y dinamizador de la cultura.
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DossiEr
la COnsErvaCión  
dE lOs alimEntOs. 
sabEr, tECnOlOGía  
y patrimOniO
Jaume Perarnau y Montse Armengol

págs. 28-41

Las técnicas de conservación de los 
alimentos nacieron hace miles de 
años para almacenar los excedentes 
de alimentos que, de otro modo,  
se habrían dañado. Con el transcurso 
de los siglos, la necesidad y la 
experiencia abrieron paso a una serie 
de métodos, muchos de los cuales 
se aplican todavía hoy. A partir del 
descubrimiento de la esterilización, 
en el siglo xix, se han sucedido los 
avances técnicos y científicos que 
llevan en la actualidad a nuevos 
métodos.

DEscubriMos
la COlOnia aGríCOla  
dE GrauGés
Rosa Serra

págs. 42-47

Proyectada en 1887 en Avià 
(Berguedà) por los propietarios de 
la colonia Cal Rosal, la colonia de 
Graugés acaso sea la primera colonia 
agrícola de Catalunya. Hoy en día 
conserva parte de las construcciones 
agrícolas y residenciales y el sistema 
de regadío formado por diez 
estanques. La balsa mayor destaca 
por haberse convertido en un espacio 
naturalizado, y supone una de las 
principales zonas húmedas del Alto 
Llobregat.

VisitA guiADA
si nO has vistO nunCa 
CómO sE haCE un 
COrdEl, ¡vEn a vErlO  

al musEO dE la téCniCa 
dE manrEsa!
Carme Escales

págs. 48-53

Míriam Ponsa, diseñadora de moda 
de prestigio internacional, nos 
conduce por las salas del Museu de 
la Tècnica para rememorar el pasado 
textil de su familia y de su localidad.

PAtriMonio inDustriAL cAtALÁn
Can paGans
Redacción Eix

págs. 54-55

Can Pagans, antigua fábrica de 
productos químicos ubicada en la 
población de Celrà (Gironès), ha sido 
reconvertida en un equipamiento al 
servicio del municipio. La restauración 
ha respetado la decoración modernista 
original, y sus distintas naves acogen 
espacios culturales y deportivos.

EL inVEnto
FranCEsC bOnEt, 
prECursOr dEl 
autOmóvil
Salvador Claret

págs. 56-61

En 1889 el ingeniero de Valls  
(Alt Camp) Francesc Bonet patentó el 
primer vehículo propulsado por motor 
de combustión interna que se fabricó 
en la península Ibérica. Fue, además, 
uno de los primeros coches que se 
inventaron en Europa. Una réplica de 
este triciclo singular se puede contem-
plar hoy en la Col·lecció d’Automòbils 
Salvador Claret, en Sils (la Selva).

LA MArcA
viChy Catalán.  
una FábriCa dE aGua
Redacción Eix

págs. 60-63

Hacia la década de 1870, el médico 
Modest Furest i Roca, precursor 
de la homeopatía en nuestro país, 
observó las propiedades salutíferas 
de las aguas que surgían en las 
proximidades de Caldes de Malavella 
(la Selva). Observó asimismo 
las posibilidades de negocio en 
torno a este surgimiento, que se 
cristalizó en la creación del balneario 
Vichy Catalán. El artículo revisa la 
trayectoria técnica de la producción 
y la comercialización del agua 
mineromedicinal de esta marca.

LA rutA

minas y trEnEs  
En la ribEra d’EbrE  
y El priOrat
Sergi Ramis

págs. 64-69

Más allá del reconocido turismo en 
torno a las bodegas y los viñedos, 
estas dos comarcas tarraconenses 
ofrecen otros atractivos culturales. 
La ruta visita las minas de galena de 
Bellmunt y el Centre d’Interpretació 
del Ferrocarril de Móra la Nova.

DE ViAJE
dinamita y EspardEnyEs 
En la Catalunya nOrd
César Barba

págs. 70-75

Las comarcas de la Catalunya del 
Nord esconden interesantes centros 
de patrimonio industrial inmersos en 
entornos de gran valor paisajístico 
y natural. La ruta destaca, entre 
otros puntos de interés, la fábrica 
Nobel de dinamita, en Paulilles, el 
faro Cap Béar, el Museu del Suro del 
Vallespir, las cavas Byrrh, la fábrica 
de espardenyes de Sant Llorenç de 
Cerdans y el entrañable Tren Groc.

abStractS
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ViEwPoints
Eix editors

pages 6-9

COsta FlOur mill
The Costa Flour Mill in Vic is one of  
the most iconic buildings of Catalonian 
modernist industrial architecture, 
designed by the architect, Enric 
Sagnier, and built in 1897. Between 
the 1930s and 2007, its main activity 
was the production of flour, but it also 
housed other plants, such as a cold 
cured meat factory. Today, it is home 
to the La Farinera Visual Arts Centre.

WOrkErs at thE Giralt 
GlassWOrks
Joan Giralt i Laporta’s glassworks was 
initially established in Escudellers 
street, Barcelona, in 1870, and moved 
to Cornellà street at the end of that 
century. It manufactured light bulbs, 
bottles and glassware for perfumeries 
and pharmaceutical and chemical 
laboratories.

PErsPEctiVEs
xatiC. 10 yEars OF 
industrial hEritaGE 
tOurism prOmOtiOn 
XATIC

pages 10-13

In 2006, the mayors of  
19 municipalities, with support 
from the National Museum of 
Science and Technology of Catalonia, 
created XATIC, the Catalonian 
Industrial Tourism Network, with 

the aim of joining forces to boost 
industrial heritage tourism in those 
municipalities. Ten years later, XATIC 
consists of 21 municipalities,  
with 14 associated facilities and  
25 companies involved in the Industry 
Live initiative of offering visits  
to active factories, which welcomes 
more than one million visitors  
every year.  

PErsPEctiVEs
papEr mill riCE. a rECipE 
at thE sErviCE OF sOCiEty
Ton Lloret

pages 14-15

In 2008, Montserrat Miquel,  
a member of the family that owns  
the paper company, Miquel y Costas  
& Miquel, donated a collection 
of family documents to the 
Documentation Department of 
Capellades Paper Mill Museum. 
Among the documents, a particularly 
interesting old photograph was found 
depicting a banquet for a number 
of paper mill owners. Based on this 
discovery, the Museum decided to 
promote the revival of the main dish 
shown in the picture, paper mill rice, 
which has since become a charming 
example of intangible industrial 
heritage.

PErsPEctiVEs
ships. FlOatinG 
maritimE hEritaGE
Enric Garcia

pages 16-19

Unlike what happens in much of 
Europe, in Spain, maritime heritage 
receives very little cultural protection 
and conservation. Between 1997 
and 2001, the restoration of the 
schooner, Santa Eulàlia, the flagship of 
the Maritime Museum of Barcelona, 
heralded the beginning of a change in 
attitude in which historic ships started 

to be considered artefacts of heritage 
to be valued and conserved.

PErsPEctiVEs
ramOn Casas and  
thE industrial WOrld
Gràcia Dorel-Ferré

pages 20-21

In 2016, the 150th anniversary  
of the birth of the painter, Ramon 
Casas, is being commemorated.  
An unknown facet of the painter  
is being remembered: his link with 
the industrial world. Descended from 
a family of Indianos – entrepreneurs 
who went to Cuba to make their 
fortune – his family later settled in 
the region of Bages and invested its 
wealth in the creation of a textile 
factory. For many years, Ramon Casas 
spent his summers in the house 
attached to the factory in Sant Benet 
de Bages.

intErViEw
santi vila:  
“industrialisatiOn 
shapEd Our idEntity”
Redacción Eix

pages 22-27

The Minister of Culture of the 
Generalitat de Catalunya, Santi 
Vila, explains his view on industrial 
heritage as an important part of 
history – a forger of identity and 
stimulator of culture.
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DossiEr
FOOd prEsErvatiOn. 
knOWlEdGE, tEChnOlOGy 
and hEritaGE
Jaume Perarnau and Montse Armengol

pages 28-41

Food preservation techniques date 
back thousands of years and were 
necessary for conserving surplus food 
and preventing it from spoiling. Over 
the centuries, need and experience 
led to the development of a number 
of methods, many of which are still 
used today. Particularly notable was 
the discovery of sterilisation in the 
nineteenth century, which resulted 
in numerous technical and scientific 
advances.

DiscoVErY
thE GrauGés 
aGriCultural 
sEttlEmEnt
Rosa Serra

pages 42-47

Established in 1887, in Avià (Berguedà), 
by the owners of the Cal Rosal 
settlement, Graugés is believed 
to have been the first agricultural 
settlement in Catalonia. Today, it 
retains some of its agricultural and 
residential buildings and an irrigation 
system consisting of ten reservoirs, the 
largest of which is notable for having 
been turned into a nature reserve, 
taking advantage of its location in one 
of Alto Llobregat’s main wetlands.

guiDED tour
iF yOu havE nEvEr sEEn 
hOW strinG is madE, 
COmE tO thE manrEsa 
tEChnOlOGy musEum!
Carme Escales

pages 48-53

Míriam Ponsa, a fashion designer 
from Manresa, guides us through  
the rooms of the Technology Museum 
to commemorate the textile past  
of her family and town.

cAtALAn inDustriAL HEritAgE
Can paGans
Eix editors

pages 54-55

Can Pagans, a former chemical plant 
located in the town of Celrà (Gironès), 
has been converted into a municipal 
centre serving the community. The 
restoration has respected the original 
modernist decor, and its various 
buildings feature cultural and sporting 
spaces.

tHE inVEntion
FranCEsC bOnEt – 
prECursOr tO thE 
autOmObilE
Salvador Claret

pages 56-61

In 1889, Francesc Bonet, an engineer 
from Valls (Alt Camp), patented 
the first vehicle powered by an 
internal combustion engine that 
was manufactured in the Iberian 
Peninsula. It was also one of the first 
cars invented in Europe. This unique 
tricycle can be seen today in the 
Salvador Claret Automobile Collection 
in Sils (la Selva).

tHE brAnD
viChy Catalán.  
WatEr bOttlinG plant
Eix editors

pages 60-63

In the 1870s, the doctor, Modest 
Furest i Roca, a pioneer in Spanish 
homeopathic medicine, observed the 
healing properties of the waters that 
emerged from the springs around 

Caldes de Malavella (la Selva).  
He also recognised the potential 
business opportunities of the 
discovery, which eventually 
crystallised into the creation of the 
Vichy Catalan Spa. The article tells the 
story of the plant’s history, production 
techniques and marketing of this 
brand of medicinal mineral water.

tHE trAiL

thE minEs and trains  
OF la ribEra d’EbrE  
and El priOrat
Sergi Ramis

pages 64-69

Beyond their celebrated status 
as popular wine-based tourism 
destinations, with their landscapes 
of wineries and vineyards, these two 
Tarragona regions offer other cultural 
attractions. This trail takes in the lead 
glance mines of Bellmunt and the 
Móra la Nova Railway Museum.

tHE trAVEL
dynamitE and 
EspardEnyEs in 
Catalunya nOrd
César Barba

pages 70-75

The regions of Catalunya Nord conceal 
some interesting centres of industrial 
heritage nestled among areas of 
outstanding natural beauty. The 
highlights of the trail are the Nobel 
dynamite factory in Paulilles, the Cap 
Bear lighthouse, the Suro del Vallespir 
Museum, the Byrrh wineries, the Sant 
Llorenç de Cerdans espadrille factory 
and the charming Tren Groc (Yellow 
Train), among others.
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