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Editorial

Jaume Perarnau
director del Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya

HONORABLE CONSELLER

U

s informo que d’ençà de l’últim número de la nostra revista Eix, malgrat les dificultats pressupostàries
i d’optimització de la nostra plantilla, tot i la intervenció injustificada d’illetrats forans, a pesar de la
impossibilitat de poder aprovar destacats projectes estratègics i del silenci còmplice amb la il·legítima
situació social que viu el país, anem fent. Anem fent, ara més que mai, a empentes i rodolons, aquelles
tasques, objectius, missió i finalitats que el nostre museu té encomanats com a museu nacional que és.
Honorable conseller, espero que ben aviat ens podrem retrobar i, a més de saludar-vos personalment,
podrem tornar a parlar de la necessitat de retornar l’autonomia administrativa que un museu nacional
com el nostre necessita i requereix, i que, malgrat que els documents de la política museística més recents (Pla de Museus de Catalunya. Museus 2030) així ho reconeixen, les circumstàncies arbitràries que
a hores d’ara ens toca viure ens impedeixen de materialitzar. Com tantes altres causes justes.
Honorable conseller, us informo que enguany hem iniciat diferents actuacions de responsabilitat
social que ens permetran obtenir —juntament amb les tòpiques i superades dades de visitants (malgrat
que les nostres xifres del 2017 siguin espectaculars), amb l’afegitó dels nostres indicadors socials, tècnics,
d’impacte econòmic sobre el territori, d’impacte mediambiental, d’àmbit acadèmic o l’auditoria informe
del CONCA— una imatge moderna i real del nivell d’ús i satisfacció social del nostre museu. Territorialment
estem materialitzant diverses actuacions en el conjunt del nostre singular Sistema Territorial, així com altres
actuacions de suport a iniciatives nacionals del patrimoni i la cultura científica, tècnica i industrial. En el
cas del Sistema Territorial, estem regularitzant la pertinença i model de governança establint les prioritats
d’actuació a curt termini i valorant les creixents propostes d’incorporació. Internacionalment participem
activament en dos projectes europeus i estem a punt d’encetar un projecte internacional de coproducció de
grans exposicions que, en el cas de voler-ho fer de manera particular, ens resultarien del tot inabastables.
Benvolgut conseller, seguim fent diferents projectes de recerca i estudi, alguns de realitat mundial
excepcional i única; seguim editant i actualitzant les guies dels museus del nostre Sistema Territorial; seguim editant i coeditant publicacions necessàries i imprescindibles per posar en valor el nostre patrimoni;
seguim preparant congressos internacionals i jornades tècniques relacionades amb la restauració i la
conservació, amb la innovació que representa el vehicle i la mobilitat elèctrica, amb la robòtica catalana,
amb el patrimoni de l’habitatge obrer, etc. Hem obtingut una notable resposta al projecte de participació
ciutadana Un museu al carrer; impulsem la catalogació i protecció de diferents elements d’especial rellevància patrimonial, la realització dels inventaris comarcals, la difusió per mitjà de cinc blocs especialitzats,
la catalogació i incorporació de destacats elements que completin les nostres col·leccions; creem i proposem innovadores activitats pedagògiques i familiars; preparem exposicions d’especial rellevància, etc.
Honorable conseller, malgrat la tristor i la ràbia, l’aflicció i la indignació, seguim al peu del canó, amb
resultats més o menys bons, amb més o menys recursos, per continuar servint, cadascú al seu lloc,
cadascú en el seu quefer diari, cadascú amb l’esforç i l’empenta de què disposi, el nostre país,
les nostres institucions i el nostre patrimoni cultural. I ho fem per obligació amb nosaltres mateixos, per reconeixement als que ens han precedit i, fonamentalment, per responsabilitat
amb les futures generacions, que en nombre cada vegada més alt ens visiten a la
nostra emblemàtica seu de la rambla d’Ègara, a Terrassa.
Honorable conseller, espero que aquest nou número de la revista Eix sigui
de la vostra consideració i us emplaço i convido perquè pugueu fer personalment la presentació pública del següent número que editem, que
fins ara no hem fet. Serà un bon senyal de la merescuda normalitat
que la nostra nació es mereix i reclama.
Rebeu la meva més sincera salutació.
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Farinera Teixidor
És una de les obres emblemàtiques del modernisme de Girona i del seu autor, Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935).
Es tracta d’un complex construït entre el 1910 i el 1911, ampliat el 1923, format per dos cossos units per un passatge alt
que allotgen l’habitatge de la família Teixidor, les oficines i
les naus industrials (farinera i magatzems).
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Foto Jordi Contijoch
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SAFAREJOS DE GUISSONA
Una bona colla de dones fa bugada als safarejos i font de Guissona
(la Segarra). Com era habitual, un safareig servia per rentar-hi la
roba i l’altre, per esbandir-la. El conjunt inclou l’abeurador, el pou,
la galeria de portar l’aigua, les canelles d’omplir els càntirs, les
canelles de rentar verdures i l’anomenat canal del rentapanxes.
Tot i que la font està datada el 1776, els safarejos són del 1890.
Foto Arxiu mNACTEC / Fons Clemente Oliveró,
núm. 13.150 (1908-1912)
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LA CHARTREUSE
Edifici industrial de Tarragona conegut popularment amb el nom de
Chartreuse perquè s’hi elaborava aquest licor emblemàtic. Inaugurat l’any 1857 com a vapor tèxtil —La Fabril Tarraconense—, el 1903
l’edifici va ser ocupat per uns frares cartoixans que van arribar de
França amb la recepta del seu preuat licor. La destil·leria va tenir
diferents reformes a càrrec de Pau Monguió i Josep Maria Pujol, i
va funcionar de manera continuada fins a l’any 1989. Actualment
és la seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.
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Foto Arxiu mNACTEC (Ramon Blanch)
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MANRESA:
ANY ZERO F
EL 12 D’OCTUBRE DE 1907
la capital del bages VA
PATIR LES INUNDACIONS
MÉS CATASTRÒFIQUES
DE LA SEVA HISTÒRIA,
UN AIGUAT QUE RESTA
ENCARA EN LA MEMÒRIA
DEls més grans

text

Josep Galobart i Soler

ruit d’una situació típica de llevant, i de pluges
recurrents durant la segona meitat de setembre
a la zona prepirinenca que havien saturat el sòl
d’aigua, el dissabte 12 d’octubre de 1907 es van
produir importants aiguats que van desbordar diverses
conques dels rius catalans.
Es van registrar importants crescudes del Cardener
entre Súria i Sant Vicenç de Castellet; del Segre entre
la Seu d’Urgell i Lleida, amb especial afectació a Balaguer i Lleida; del Fluvià entre Besalú i Castellfollit de la
Roca; del Brugent entre Sant Feliu de Pallerols i Amer;
de la Noguera Pallaresa entre Esterri d’Àneu i Tremp; de
l’Ebre entre Flix i el Delta, i del Llobregat entre Abrera i
el mar, amb especial afectació a tot el pla del delta del
Llobregat.
En quantitat d’aigua, la zona més afectada va ser la
conca de la Noguera Pallaresa i del Segre, afavorit pel
relleu muntanyós i per l’encaixonament dels cursos d’aigua, que en absència de planes al·luvials van provocar
grans crescudes. Tanmateix, pel que fa a les pèrdues
econòmiques i materials, es van concentrar sobretot
en les ciutats importants i econòmicament actives com
Manresa, Balaguer, Lleida o Tortosa, on la destrucció de
les fàbriques i dels conreus va comportar una situació
d’atur forçós dels obrers i dels pagesos.

El cor anegat de Catalunya
L’impacte dels aiguats fou enorme per a la capital del
Bages, una ciutat industrial que el 1900 era la sisena
població en nombre d’habitants de Catalunya, amb
23.252 ànimes. El Cardener es va desbordar, i va arribar
a superar els vuit metres per sobre del seu curs habitual, la qual cosa va comportar, a Manresa, la destrucció
de diverses fàbriques tèxtils, de l’estació del Ferrocar-

7

Fotografies
d’Alejandro
Merletti de les
destrosses
a Manresa
a la revista
Ilustración
artística,
21 d’octubre
de 1907.

12

ril Econòmic, del gasòmetre, etc. És sabut que abans
d’aquestes riuades Manresa havia patit desbordaments
greus del Cardener (en tenim de documentats els anys
1842, 1853, 1863, 1867 i 1882), però no van arribar
causar tants danys materials.
Malgrat que l’any 1907 Manresa comptava amb una
incipient estació meteorològica, no hem sabut localitzar les dades pluviomètriques diàries. Tanmateix, l’Atles
pluviomètric de Catalunya, elaborat per Joaquim Febrer i Carbó i publicat l’any 1930, recopila les dades
de pluviometria total mensual de la ciutat dels anys
1886, 1887, 1888, 1895, 1896, 1897, 1898, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1918, 1919, 1923
i 1924. Malgrat no contenir tota la sèrie sencera, tenir
19 registres de 38 possibles dona una xifra estadísticament acceptable de la precipitació mitjana en el mes
d’octubre a Manresa, que per als anys indicats era de
53,44 mm. Tanmateix, l’octubre del 1907 a Manresa es
va registrar una pluviometria total de 258,70 mm, és a
dir, gairebé cinc cops superior a la mitjana, la qual cosa
permet fer-se una idea de la magnitud de la precipitació
que va causar els aiguats.

Crònica de la catàstrofe
Pel que fa al desenvolupament concret dels esdeveniments i el detall dels estralls causats per l’avinguda del
Cardener, la millor font d’informació és el diari El Pla de
Bages del 14 d’octubre de 1907. Sabem que pels volts
de les 17.30 hores arribà a la ciutat la tempesta amb
una forta càrrega elèctrica i pluja abundant fins al punt
que semblava “que’l món havia d’enrunarse”.
Una hora més tard, quan ja fosquejava, començaren
a arribar les primeres notícies que el Cardener baixava
desbordat per efecte de la intensa pluja. Cap a les 19.00
hores, les campanes de la Seu van tocar a auxili atès que
es tingué notícia dels problemes dels veïns de la fàbrica
de les Adoberies, situada entre el pont de Sant Francesc

N

L’estació del Ferrocarril Econòmic, la línia que anava
de Manresa a Berga, va perdre més de 30 vagons i dues
locomotores van quedar desplaçades. Les vies i el dipòsit
de carbó van ser arrossegats per l’aigua.

1617, l’Any del Diluvi
Tot fa pensar que els aiguats del novembre del
1617, generals també a tot Catalunya, devien ser
molt pitjors que els del 1907, si la Relación del
grande diluvio que conté el Lumen Domus del
convent de Santa Caterina de Barcelona és precisa.
En el cas de Manresa, les anotacions al manual
del Consell de la Ciutat constaten danys importants
als ponts i l’enrunament de parts de la muralla.

b

La fàbrica tèxtil del Pont Vell,
assolada. Foto publicada a L’Esquella
de la Torratxa el 25 d’octubre de 1907.

7

El rei Alfons XIII i altres
autoritats observen els danys
produïts a la fàbrica de gas. Foto de José
Luís Demaría López, àlies “Campúa”,
publicada a la revista Nuevo Mundo
el 24 d’octubre de 1907.
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“

Els aiguats van ser catastròfics
des del punt de vista material,
econòmic i social per l’atur
forçós que va suposar

N

El gasòmetre va quedar devastat.
Dels dos dipòsits de gas, només
en va quedar un al seu lloc.
Foto d’Alejandro Merletti publicada
a La ilustración artística.

b

La revista gràfica Il·lustració
Catalana, editada a Barcelona,
va dedicar un extens reportatge
als aiguats del 1907.

i l’Estació del Nord, que és el nom amb què es coneixia
l’actual estació de la Renfe.
De seguida feu acte de presència el cos municipal de
Bombers i el Sometent, a més de l’alcalde accidental
,Joaquim Gomis i Cornet, i l’alcalde titular, Pere Armengou i Manso, que posant-se al capdavant de l’operatiu
mobilitzà la Guàrdia Civil, la Guàrdia Municipal, carrabiners, soldats i oficials. Podem dir, de fet, que el paper de l’alcalde Armengou va ser cabdal per evitar que
els efectes de la riuada fossin pitjors. No només per la
mobilització immediata dels cossos de seguretat, sinó
també perquè va avisar telegràficament el governador
Civil de Barcelona, Ángel Ossorio Gallardo. El contingut
de la comunicació va ser el següent:
Río Cardoner lleva sobre su nivel ordinario ocho
metros. Se temen desgracias. Es de noche. Se toman
precauciones. No hay luz gas, inundada fábrica. Hay
pánico general.

14

Gràcies a aquesta ràpida comunicació, totes les poblacions del pla del Llobregat van poder ser avisades i
es van prevenir així més desgràcies, sobretot personals.

Rescats i morts
Com que la fàbrica de Jaume Sitjes, coneguda com la
fàbrica del pont de Fusta, també corria perill i l’esposa
del propietari, Maria Algué, hi residia convalescent, la
dona va ser pertinentment evacuada amb tartana. Però
la situació de màxim perill es va donar pels volts de les
20.00 hores a la fàbrica del pont Vell, propietat de Pere
Parera. Com que el nivell del riu encara pujava, l’encarregat manà a les obreres refugiar-se a la segona planta,
des d’on a través d’una finestra 37 treballadors van ser
evacuats pels bombers i per 30 soldats a les ordres de
Joan Gatius i Català.
De manera similar, els veïns que tenien la casa a
tocar de la capella de Sant Marc també van haver de

EL BALANÇ DE LES DESTROSSES
Fàbriques i infraestructures manresanes afectades per l’aiguat del 1907
• Fàbrica dels Panyos: en aquell moment
propietat de Josep Portabella i Companyia, es
va inundar la quadra amb tres o quatre pams
d’aigua, i la planta més fonda va quedar plena
de llot i moltes màquines fetes malbé.
• El gasòmetre: la fàbrica de gas que
subministrava Manresa va quedar totalment
destruïda, fins al punt que pràcticament no en
va quedar cap paret dreta.
• Fàbrica Carné o Cal Bonamossa: la
quadra de baix quedà anegada i plena de
fang, mentre que els 12.000 sacs de ciment
que hi havia a la primera planta, amb un
valor de 36.000 pessetes, van quedar del tot
malmesos. Dues mules moriren per l’aiguat
i els treballadors van haver de refugiar-se
a la part més alta de la fàbrica.
• Estació del Ferrocarril Econòmic: era la
línia que anava de Manresa a Berga (ubicada
aproximadament a l’altura de l’actual sala
de festes La Carpa del Riu). A causa de la
riuada es van perdre més de 30 vagons i dues
locomotores. L’aigua va arrossegar les vies i el
dipòsit de carbó, i la palanca metàl·lica que feia
de pont entre les dues ribes del Cardener també
va ser arrencada. Aquesta estructura va quedar
retinguda pels pilars del pont de Sant Francesc,
cosa que va provocar un embut important.
• Fàbrica Roca o Cal Canyís: propietat de
Fermí Roca, la quadra inferior va quedar
inundada per 10 pams d’aigua. La riuada va
coincidir amb unes tasques de reparació que
la família Roca hi estava duent a terme, de
manera que van haver de fugir per les teulades
del carrer del Bruc. A la cantonada de l’actual
carrer de Folch i Torres amb el passeig del Riu
hi ha instal·lada una placa que indica el nivell

màxim que va atènyer el Cardener justament
en l’indret on fins l’any 1975 hi havia la fàbrica
Roca, espai actualment ocupat per l’escola Joviat
i un concessionari de vehicles.
• Magatzem de la Sociedad Hullera
Española: adjacent a la fàbrica Roca hi havia
el cobert on s’emmagatzemava el carbó de
l’empresa Sociedad Hullera Española. El cobert
fou destruït i el carbó, arrossegat per l’aigua.
• Fàbrica Sitjes o fàbrica del Pont de Fusta:
ubicada on avui hi ha l’edifici de l’antic Hotel
Pere III, aquesta fàbrica va ser una de les
més afectades. Es van ensorrar la tintoreria,
el despatx del director i les habitacions dels
porters, a més de perdre gènere per valor de
4.000 pessetes. No cal dir que la quadra també
va quedar plena de fang i restes vegetals.
• Fàbrica de les Adoberies: aquesta
pelleteria es va inundar fins al primer pis. Els
arbres del passeig del riu entre la fàbrica Sitjes
i les Adoberies van ser totalment arrencats.
• Pont i mur de contenció de l’Estació
del Nord: abans del pont de la Reforma,
davant l’actual estació de la Renfe, hi havia
una palanca metàl·lica per al pas de vianants
cap a la ciutat (va ser volat per les tropes
republicanes en retirada el matí del 24 de
gener de 1939). Un dels pilars que aguantaven
la passarel·la metàl·lica va caure per la força
del riu, i una part de 8-10 metres del mur
de contenció de la carretera que passava
per davant de l’estació també va cedir, cosa
que va implicar el tall de trànsit pel perill
d’esllavissada de la carretera.
• Fàbrica tèxtil del pont Vell: propietat de
Pere Parera, va ser una de les més afectades
per la riuada. 37 treballadors van haver de ser

ser rescatats pels bombers a través de les finestres que
donaven a la banda oposada al torrent de Sant Ignasi.
Com que la riuada va destruir completament el gasòmetre, alguns barris de la ciutat i totes les botigues que
funcionaven amb gas van quedar a les fosques.
Pel que fa a les víctimes mortals, una mare i la seva
filla de sis anys van desaparèixer arrossegades per la
riuada mentre es refugiaven sota el pont Nou. La nena,
Carme Vilanova i Gómez, fou trobada el dia 15 d’octubre
a la zona del pla del Llobregat i identificada per son pare.
Van haver de passar 50 anys de la desgràcia, amb
l’entrada en funcionament de l’embassament de Sant
Ponç, el 1957, perquè el risc d’avingudes del Cardener
aigües avall des d’aquest punt disminuís. [
Josep Galobart i Soler és investigador
del Centre d’Estudis del Bages.

evacuats per una finestra, i la planta inferior
va quedar plena de fang.
• Fàbrica de les betes: situada a la riba del
torrent de Sant Ignasi i propietat de Baltasar
Portabella d’Argullol, aquesta fàbrica també
es va inundar fins a una alçada de tres pams.
• Capella de Sant Marc: l’aigua també entrà
uns tres pams en aquesta petita capella
construïda a principis del segle xv i en feu
caure l’altar major.
• Fàbrica de Can Fabrés o de les Roques
de Sant Pau: s’inundaren les dues quadres
de la fàbrica; la inferior quedà molt malmesa.
Adossat a la fàbrica hi havia un cobert que
allotjava 195 bales de cotó, de les quals
només se’n pogueren recuperar cinc.
• Fàbrica de Vives i Figueres o dels
Polvorers: també patí molt els efectes
dels aiguats, ja que s’ensorrà el sostre de
la fàbrica i l’aigua l’anegà fins a una alçada
de 15 pams (més de tres metres). Destruí
les dues calderes i arrossegà tot el gènere
acabat. Davant l’impossibilitat de poder sortir
de la fàbrica, el propietari, Jaume Figueres,
reuní els treballadors a la quadra més alta
i els digué: “Ja ho veieu, no podèm sortir,
aquí ens ofegarèm tòts o ens salvarem”.
Afortunadament, succeí la segona opció.
• Farinera de les Obagues o La Favorita:
igual que la fàbrica dels Polvorers, aquesta
farinera patí una gran inundació, amb la
destrucció completa de tot allò contingut
a la quadra inferior, i l’ensorrament de la part
més antiga del recinte.
• Can Poc Oli: l’aigua arribà a l’alçada de les
galeries de la casa i les tines de vi quedaren
anegades d’aigua.

Per saber-ne més
• https://historiademanresa.wordpress.com/2016/06/03/
les-inundacions-del-12-doctubre-de-1907-i-la-visita-del-reialfons-xiii-a-manresa-part-ii-manresa-com-la-ciudad-santade-los-catalanistas-furibundos/
• Revista de Obras Públicas. Publicación Técnica del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Any LVI,
núm. 1.688. Madrid, 30 de gener de 1908. Una descripció
succinta dels danys i les quantitats de pluviometria es pot
trobar en els números 1.686, 1.688, 1.689, 1.694 i 1.696.
• El Pla de Bages. Any IV, núm. 1.056. Manresa,
14 d’octubre de 1907, núm. 1.058. Manresa, 16 d’octubre
de 1907; núm. 1.057. Manresa, 15 d’octubre de 1907.
• La Publicidad. Any IV, núm. 10.336.
Barcelona, 14 d’octubre de 1907.
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Delmiro de Caralt
pioner a Catalunya de la
imatge en moviment

passió pel
cinema
Mercè Rueda i Tebé
Filmoteca de Catalunya
i Mercè Rueda i Tebé

text
fotos

b

Delmiro
de Caralt,
caricaturitzat
per Salvador
Mestres.
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D

elmiro de Caralt va néixer a Barcelona l’any
1901 i hi va morir el 1990. Era membre d’una
de les famílies de la burgesia empresarial del
tèxtil que va organitzar la producció en colònies al llarg dels principals rius catalans.
La tradició familiar el va portar a estudiar peritatge
mercantil i direcció d’indústries tèxtils i tintoreres, un
coneixement que posteriorment va aplicar professionalment a les empreses familiars.
L’home que jo vaig conèixer el definiria com una
persona optimista, positiva, religiosa, de pensament
conservador, culte, amb gran amor pel seu país, molt
inquiet pel que fa a la cultura en general i en especial
pel vessant artístic. Amb el temps es va convertir en un
gran mecenes del món cultural català, i especialment
en l’àmbit cinematogràfic.
Però cal dir que la rellevància de Delmiro de Caralt no
es pot entendre sense la seva esposa, Pilar de Quadras
(1901-1971). Malgrat mantenir-se sempre en un segon
pla, va ser un puntal i una col·laboradora indispensable
per portar a terme tota l’activitat de Delmiro. El matrimoni compartia aficions i van ser grans amants de la natura
i dels esports de muntanya, que practicaven sovint.
Delmiro de Caralt i Pilar de Quadras participaven activament en una gran varietat d’esdeveniments del seu
entorn cultural i social. Eren socis d’entitats diverses:
els Amics dels Jardins, l’Associació de Pessebristes de
Catalunya, l’Associació Catòlica de Patrons i Dirigents
d’Empreses, l’Associació de Bibliòfils, l’Agrupació Fotogràfica, l’Associació d’Amics del Montseny, el Centre Excursionista de Catalunya, els Amics del Liceu, el Foment
de les Arts Decoratives, el Club d’Amics de la UNESCO...
L’home inquiet que era Delmiro de Caralt es va entusiasmar pel nou art del cinema, i hi va participar des de
diverses vessants: filmant les seves pròpies pel·lícules,
impulsant el cinema amateur i creant una biblioteca
especialitzada en cinema.

bN

Els seus primers films. Fotogrames de pel·lícules que
Caralt i Quadras van filmar fins a l’esclat de la Guerra Civil.

Vaig tenir l’oportunitat de treballar en el projecte més
ambiciós de la seva vida, la Biblioteca del Cinema Delmiro de Caralt. Una biblioteca on ell va treballar fins al
final de la seva vida, i que ha estat la seva gran aportació a Catalunya en el món cinematogràfic —o, com a ell
li agradava anomenar-lo, “de la imatge mòbil”.

una nova manera de veure el món
El cinema neix el 1895, sis anys abans que Caralt nasqués. Delmiro de Caralt el va conèixer com un nou art,
el setè art, amb un llenguatge i una estètica que permetien mostrar i entendre el món de manera diferent.
L’any 1924 Caralt i Quadras van començar a comprar
llibres i material cinematogràfic per aprendre aquest
nou llenguatge. No només ho fan per a ells mateixos,
sinó que també veuen les possibilitats d’aquest nou art
per fer més bones les persones. Aquesta idea sorgeix
com a conseqüència del comentari que els fa el papa
Pius XI en una audiència, quan els diu que cal aprofitar
el cinema per difondre els valors positius. El mateix que
poden fer els llibres i altres arts, ho poden fer els films.
També a l’any 1924 apareix el petit format, la
pel·lícula 9,5, que ja no és inflamable. Amb
aquest format neix el cinema amateur. El matrimoni Caralt Quadras s’aboca en aquesta
nova eina i l’any 1925 comencen a filmar. El
1934 ja tenien una trentena de pel·lícules.
Delmiro filmava i Pilar es dedicava al muntatge. Algunes de les pel·lícules del matrimoni són de gran qualitat i han estat premiades a Catalunya i a altres llocs del món.
L’any 1931 el Centre Excursionista de
Catalunya (CEC) va crear la Secció de
Cinema Amateur, una plataforma
per consolidar el cinema amateur
tant pel que fa a la creació com a
l’exhibició tant a l’Estat espanyol

com a altres països. Al mateix temps es va celebrar el
Congreso Hispano-Americano de Cinematografía (Madrid-Barcelona), on Caralt presenta la ponència “Procedimientos que son necesarios aplicar para fomentar el
amateurismo cineasta”.
Quan el 1932 se celebra Primer Concurs de Cinema
Amateur al CEC, ell mateix hi presenta algunes de les
seves pel·lícules. La dansa més bella obté el Premi Extraordinari, i Montserrat, la medalla d’honor; aquest film
també obtindrà el reconeixement de l’American Society
of Cinematographers de Hollywood. El 1934 Memmortigo? rep el premi extraordinari del CEC i serà el film que
representarà Espanya a la UNICA el 1936 i que posteriorment rebrà també la menció honorífica de l’American
Society of Cinematographers, així com de l’Institute of
Amateur Cinematographers de Londres.
El 1935 es van celebrar simultàniament el IV Concurs
Internacional del Millor Film Amateur a Barcelona i el
Primer Congrés Internacional de Cineastes Amateurs a
Sitges, que va presidir el geògraf Pau Vila. Delmiro de

j

Filmadora PathéBaby amb què Delmiro
de Caralt i Pilar de
Quadras van començar
a filmar a mitjan
dècada de 1920.
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Projector
Pathé-Baby.
És un dels primers
projectors que
Delmiro de Caralt i
Pilar de Quadras
van utilitzar per
projectar els seus
films de 9,5 mm.

Caralt i Pierre Boyer en van redactar els estatuts. Un
treball que servirà de base per al que serà la UNICA
(Unió Internacional de Cineastes Amateurs), un organisme que tindrà Delmiro de Caralt com a representant
d’Espanya fins a l’any 1971.
Amb Domènec Giménez i Josep Maria Galceran formaran el Trio de Bolos, dedicat a divulgar els films amateurs amb exhibicions per tot el territori català. També
crea i sosté econòmicament el premi Tisores de Plata per
al “film que no li sobra ni li falta un pam”, i coincidint
amb les noces de plata del cinema amateur organitza
l’ofrena a la Verge de Montserrat d’una làmpada votiva
feta per l’orfebre Alfons Serrahima amb plata provinent
del revelat dels films amateurs. El dia de l’ofrena, Caralt
farà l’oració, que és transmesa per Radio Nacional de
España. També crea i sosté la revista Cinema Amateur el
1932 fins a la seva desaparició el 1936 a conseqüència
de la Guerra Civil. L’any 1952, en plena dictadura, impulsa en castellà la revista Otro cine (1952-1975).
La Guerra Civil li causarà un fort impacte i el matrimoni Caralt decideix abandonar la creació de films. Però
no abandonen el món del cinema, sinó que se centren
en la difusió a través de la Secció de Cinema del CEC. El
1949 en serà nomenat president honorari a perpetuïtat.
Quan el Concurs i el Congrés Internacional de Cinema
Amateur es tornin a celebrar a Barcelona el 1952, la
presidència la tindrà Delmiro de Caralt. I el 1962 rebrà
la primera insígnia d’or de la UNICA per decisió unànime
de l’assemblea general.

La Biblioteca del Cinema
Delmiro de Caralt
L’emprenedor de tantes iniciatives acaba centrant tots
els seus esforços, fins a la seva mort, en la creació i
consolidació d’una biblioteca especialitzada en cinema.

18

L’any 1924 el matrimoni Caralt-Quadras va començar a comprar de manera sistemàtica llibres i revistes.
Al començament ho feien per aprendre a filmar amb
la qualitat desitjada amb la càmera Pathé-Baby que
s’havien comprat. Però a poc a poc van adquirint material per a la seva biblioteca particular sobre tot allò
que està relacionat amb la imatge en moviment. Tot
un món els fascina. També compren teatrets d’ombres
xineses, titelles, vidres per a llanternes, llanternes... Material precinematogràfic per documentar l’evolució fins a
arribar al cinema. El seu afany de conservar per al futur
objectes relacionats amb el cinema els porta, també, a
comprar cromos, fotografies, cartells, programes i segells, entre altres objectes.
Entre la gent de l’entorn cinematogràfic s’escampa
la notícia que el matrimoni Caralt-Quadras ha reunit tot
aquest material i els comencen a demanar llibres i do-

7

De Caralt i Quadras
van promoure
vetllades on es jugava
amb els precedents
del cinema: els
diorames, la llanterna
màgica i altres ginys
eren una atracció per
a amics i coneguts.

cuments per a poder fer ells mateixos els seus propis
films o simplement per documentar-se o eixamplar el
coneixement d’aquest nou llenguatge en expansió.
La idea de la biblioteca no es consolida fins després
de la Guerra Civil, quan abandonen la creació de films
i centren tots els esforços a aplegar tot el que tenen
de manera ordenada per tal de posar-ho a disposició de
la gent. Aquí neix la biblioteca en un sentit ampli del terme, perquè reuneix llibres, documents i tot tipus de materials i suports relacionats amb el cinema. La primera
seu de la biblioteca serà a la torre on vivien, al carrer
Escoles Pies del barri de la Bonanova a Barcelona.
Adquirien el material per mitjà de les seves coneixences i amb els viatges que el matrimoni feia sobretot
com a representants de la UNICA. No compraven qualsevol cosa, sinó que seleccionaven de manera acurada
publicacions d’arreu del món. Un material en 27 idiomes
diferents, escollit per la seva qualitat.
Als anys quaranta, en plena dictadura franquista, formen el que ara en diríem una mediateca, amb l’objectiu
de mostrar l’evolució del cinema. Llibres i objectes junts.
Biblioteca i un petit museu de la imatge mòbil per explicar tot el que l’home ha anat inventant per mostrar
el moviment.
Tot veient la gran generositat dels seus creadors,
moltes persones, institucions i empreses van col·laborar-hi amb donacions. La biblioteca acabarà esdevenint
un lloc de consulta per a professionals i estudiosos a
hores concertades, perquè es troba a la seva residència
particular. I també respondran la correspondència que
els arriba demanant-los informació.

F

El 1974, amb motiu dels 50 anys de la Biblioteca
Delmiro de Caralt, la XVI Setmana del Cinema
en Color li va retre un homenatge amb una
exposició de documents a la Fira de Barcelona.

b

Ex-libris de
la Biblioteca
dissenyat per
Domènec Giménez
i Botey. Reuneix
tot allò que era
simbòlic per a
Caralt: un disc,
llibres, una
tisora, la serra
de Montserrat...

“

Un dia es va presentar un
estudiós que havia anat a
Hollywood a documentar-se.
En veure la biblioteca, va
quedar sorprès: per què
havia fet tants quilòmetres
si a Barcelona ho tenia tot?
19
EIX / núm. 05

Perspectives

N

La col·lecció
d’objectes relacionats
amb el món del
cinema de Delmiro de
Caralt s’exhibeix avui a
la Filmoteca de Catalunya.

NF

La bibliotecària
Mercè Rueda
fotografiada a l’Espai
Delmiro de Caralt de la
Filmoteca de Catalunya.

“

La Biblioteca de Cinema
Delmiro de Caralt és
el fruit de la seva tenacitat
per oferir ordenat i catalogat
uns fons bibliogràfic
ampli, sense exclusions
ideològiques i de qualitat
20

Amb el temps, veient la gran utilitat de la Biblioteca,
Delmiro de Caralt se’n planteja la continuïtat quan ell no
hi sigui. S’ha fet gran; la seva esposa, Pilar de Quadras,
ha mort, i no tenen fills. Amb tots aquests condicionants
busca una institució que se’n faci càrrec. L’any 1972 traspassa la Biblioteca a la Fundació Mediterrània, que signa
el 1988 un conveni amb el Departament de Cultura i
aconsegueix una nova seu a la rambla de Catalunya,
amb personal especialitzat. Un conveni que acabarà
amb el traspàs en propietat del fons de la Biblioteca de
Cinema Delmiro de Caralt al Departament de Cultura,
que entra a formar part de la biblioteca de la Filmoteca
de Catalunya.
Per acabar d’il·lustrar la personalitat de Delmiro de
Caralt cal fer esment de les ajudes que feia a persones
que patien represàlies per part del règim dictatorial del
general Franco: els encarregava treballs remunerats per
a la Biblioteca. També puc esmentar l’ajuda que va fer a
un cineasta que s’havia arruïnat comprant-li la biblioteca. L’estima que es va guanyar es pot constatar en el
llibre de visites de la Biblioteca, un petit recorregut de
personalitats com el poeta Adriano del Valle, l’escriptor
Josep M. Castellet, el cineasta Llorenç Llobet-Gràcia, el
crític Eduardo Ducay, el cronista barceloní Joaquim Maria
de Nadal, els escriptors Manuel Villegas López, Tomàs G.
Larraya, Ángel Zúñiga, amb moltes cites i dibuixos, com
ara de Manuel Amat, Robert Balser, Renato May, Salvador Mestres, Valentí Castanys i una llarga llista que inclou
el pintor Joan Miró acompanyat de la seva esposa i de M.
Bouchard, que van consultar la Biblioteca per comprovar
el que es deia sobre el fet que Walt Disney s’inspirà en el
seu quadre La masia per a un dels seus films.
El recorregut fet per la vida i obra de Delmiro de Caralt
ens permet adonar-nos de la gran tasca proactiva que va

Per saber-ne més
• Romaguera i Ramió, Romaguera. Un mecenatge
cinematogràfic: vida i obra de Delmiro de Caralt. Fundació
Mediterrània, Barcelona, 1987.
• XVI Semana Internacional de Cinema de Barcelona.
Cincuenta años de la Biblioteca del Cinema
de Delmiro de Caralt, Barcelona, 1974.
• Tomàs i Freixa, Jordi, i Albert Beorlegui i Tous.
El cinema amateur a Catalunya. Institut Català de les
Indústries Culturals, Barcelona, 2009.
• Torrella, Josep. Crónica y análisis del cine amateur español.
Rialp, Madrid, 1965.
• Biblioteca del Cinema Delmiro de Caralt
www.filmoteca.cat/web/biblioteca

dur a terme i que no es limitava només a oferir material
bibliogràfic. Era un home obert i molt respectuós amb els
criteris professionals, i per això va buscar la col·laboració
d’una bibliotecària que l’ajudés en la catalogació del fons
seguint les normes internacionals. Primer són col·laboracions fora d’horaris laborals, fins que es veu la necessitat
de contractar personal a temps complet. És llavors quan
jo m’incorporo a la biblioteca, el maig del 1985.
La Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt és el fruit
del seu treball i les seves aportacions econòmiques.
És el resultat de la seva tenacitat per oferir ordenat,
catalogat i agrupat uns fons bibliogràfic ampli, sense
exclusions ideològiques i de qualitat. Un treball que
Caralt va dur fins al final de la seva vida.
Com a reconeixement se li va concedir el Premi
de Cinematografia i la Creu de Sant Jordi l’any 1988.

La Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt forma part
del Catàleg de Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, i actualment està integrada com a col·lecció a la Filmoteca
de Catalunya, on es pot visitar i consultar. A la seu de
la Filmoteca, a la plaça Salvador Seguí de Barcelona, hi
ha l’espai dedicat a la col·lecció d’objectes que Caralt va
aplegar. Són moltes les escoles que hi fan tallers per
comprendre l’enginy de l’home per mostrar el moviment simulat fins a arribar al cinema tal com el coneixem avui. El somni del matrimoni Caralt-Quadras s’ha
fet realitat.[
Mercè Rueda i Tebé
és bibliotecària de la Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt
i cap de Documentació de la Filmoteca de Catalunya

b

Càmera
Bell-Howell
de 16 mm,
que Delmiro
de Caralt
utilitzava
per filmar la
majoria de les
seves pel·lícules.
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“

Magda Fernández

és enllà de la
fàbrica, al museu
hi ha la vida”

“

Experta en didàctica de les ciències socials,
Magda Fernández va estar al capdavant
del plantejament pedagògic del mNACTEC
en els seus inicis, i hi continua com a assessora.
Els seus criteris, que van ser innovadors al nostre
país, encara són vigents.

Montse Armengol
fotos Enrique Marco

text
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L’espai dedicat al tèxtil, a més de ser el més representatiu de la seu de Terrassa
del mNACTEC, per a Magda Fernández és un dels més entranyables.

E

ns rep a la seu de Terrassa
del mNACTEC perquè és un
espai per a ella molt estimat. Els materials divulgatius, és a dir, els quaderns que complementen la visita i en faciliten la
comprensió, recullen el saber didàctic de Magda Fernández: propostes
amb la lògica necessària per entendre la industrialització de Catalunya
en els seus vessants tècnic, científic,
històric i social. Historiadora, mestra i professora, Magda Fernández
va ser docent del Departament de
Didàctica de les Ciències Socials
de la Universitat de Barcelona i codirectora del màster de Patrimoni i
Turisme del CETT (Centre d’Estudis
Tècnics i Turístics). Ens condueix per
les diferents seccions del mNACTEC a
una velocitat vertiginosa, perquè ens
ho vol ensenyar tot. Volem que
ens parli d’ella, però aquesta dona,

24

teòricament jubilada, es belluga ràpida com un ratolí de fàbrica i no
es pot estar d’esmentar curiositats
d’aquí i d’allà, des de com funcionava el gas d’una llar burgesa de
principis del segle xx fins a com
s’activaven els embarrats de la fàbrica. Som, és clar, a casa seva.
Magda, no corri tant! Aquesta
periodista i el fotògraf traiem
la llengua seguint-la pel museu
i ens fa por perdre-la entre
les filadores. O caure nosaltres
a la carbonera!
Voleu entrar a la xemeneia? O preferiu primer pujar al terrat?

La meva trajectòria en el camp del
patrimoni industrial va començar a
principis dels anys vuitanta, quan
amb Xavier Hernández i Mercè Tatjer vam començar a lluitar per recuperar el Vapor Vell de Sants i vam
crear una col·lecció de llibres sobre
aquesta temàtica, la col·lecció Passat i present de Barcelona, editada
per l’ICE (Institut de Ciències de
l’Educació) de la Universitat de Barcelona. Era una eina que creàvem
des de l’escola de mestres perquè
els professors poguessin ensenyar
coses des del terreny. Amb això
començo a treballar el tema de la
industrialització...

Si ens ho demana amb aquest
entusiasme, ho volem tot.
Però ara volem que segui,
que es deixi fer la foto i que ens
expliqui com va començar tot.

... i la passió per les màquines
i les indústries.
Ep, compte! El més important és
entendre que no tot és la màquina
i la tecnologia. La industrialització

“

Haver generat una
manera de treballar
en equip que continua
i que fins i tot millora:
aquesta és la meva
satisfacció més gran

ens parla de societat, de maneres
de viure. Els museus de la ciència
i de la tècnica, precisament, tenen
el valor afegit de reunir els coneixements científics, tecnològics i
humanístics.
Ho veiem clar, claríssim!, només
de voltar per aquestes sales.
Però imaginem que fa trenta
anys aquest plantejament devia
ser innovador, si més no al
nostre país.
L’any 1991, quan Eusebi Casanelles,
aleshores director del mNACTEC,
em va proposar d’assessorar la temàtica educativa del museu de Terrassa, això només era una col·lecció
de màquines. Aleshores la figura
del director va ser cabdal, perquè
un dels seus objectius era l’educació i, més enllà dels aspectes tècnics i científics, volia que quedés
clar què representava el patrimoni
industrial en la història de Catalunya i a escala social. Dels tres pilars
d’un museu —conservació, investigació, divulgació—, Casanelles va
donar molt de pes al tercer, i dins
d’aquest, en concret, al camp educatiu. En aquells anys, certament,
aquí era un plantejament nou, però

no ho era a fora. A principis dels
anys noranta jo tenia contacte amb
universitats angleses, i allà estaven
molt més avançats. Tenien materials molt bons per a les escoles
i uns sistemes de formació per a
mestres molt interessants. Aleshores vam implementar els models del Museu de Manchester i
del Museu de Ciències Naturals de
Londres, adaptats a les nostres necessitats.
És lògic que els anglesos
ho tinguessin ben treballat:
el seu cas ha estat sempre el
paradigma per explicar
la industrialització.
Sí, és clar: si Catalunya té el romànic com a identificador de país, a
Anglaterra ho és la fàbrica. Però no
deixa de ser una paradoxa que aquí
estudiàvem la Revolució Industrial
anglesa quan tenim al costat de
casa tot el que cal per entendre-la!
I vam aprofitar que ens trobàvem
en un moment de canvis en el sistema educatiu, que calia aplicar els
nous dissenys curriculars que imposava la LOGSE, tot al mateix temps.
Així que vam plantejar la visita al
museu com una ajuda al professor

en un moment en què estava canviant el sistema d’aprenentatge i
el professorat no tenia eines, no
tenia formació. Vam començar el
1992 amb uns petits quaderns, la
col·lecció Quaderns de Didàctica i
Difusió, basats en els tres eixos de
ciència, tècnica i societat.
Els Quaderns de Didàctica i
Difusió, que vostè va coordinar,
es van convertir en un referent
per al món de la pedagogia
i per a molts altres museus.
Aquests quaderns estaven adreçats a les escoles, però també a les
famílies i al públic general. Eren
molt gràfics, i podien servir per a
tots els professors: per al de Tecnologia, el de Ciències, el d’Història, en un treball transversal. Si
vam deixar de fer-los, en part va
ser per la mort de Jordi Ballonga, el
magnífic dibuixant. Ballonga va ser,
per a nosaltres, el gran arqueòleg
industrial, perquè per fer qualsevol
dibuix ell necessitava entrar i entendre el lloc o que li desmuntessin
la màquina per observar a fons el
mecanisme que estava il·lustrant.
Es va convertir en el pilar i l’ànima
de la col·lecció.
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“

La història la pots viure,
la pots percebre a través
d’altres persones o la pots
entendre reeditada en
altres mitjans

Després vau editar una nova
col·lecció de quaderns també
molt atractius i amb un
concepte renovat.
Ja sota la direcció de Jaume Perarnau, vam iniciar una segona fase
de materials de divulgació amb
uns nous quaderns pensats més
per al turisme cultural familiar que
no pas per a l’escolar. En el marc
del màster de Patrimoni i Turisme
ja vaig copsar que el patrimoni industrial, així com l’enològic, tenia
potencial en les rutes europees, i
aquest era el nostre objectiu. Els eixos d’aquests materials continuen
sent els mateixos —ciència, tècnica
i societat—, però si bé en la primera col·lecció la tècnica hi tenia més
pes, ara hi predominen la societat
i el paisatge, i té més fotografies.
Segueixen un model alemany.
És encara vigent el seu model
pedagògic aplicat al mNACTEC?
Quins són els reptes actuals?
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La satisfacció més gran que tinc és
que jo estic jubilada, però un bon
equip de professionals continuen la
tasca. Generes una manera de treballar en equip que continua i que
fins i tot millora. Jo encara hi soc a
tercera fila, com a assessora, i ben
satisfeta! Ara, és clar, el repte són
les noves tecnologies. Cal lligar-les i
cal incloure-hi el contingut. No han
d’anul·lar el que hi havia abans.
El mNACTEC és un museu
en xarxa. Això deu fer més
complexa la tasca.
És més complexa però té avantatges. El mNACTEC, efectivament, no
és un espai únic on es concentra
tot: la seva característica principal
és que és un sistema, i que cada
lloc mostra una especificitat pròpia
del concepte industrial. Aquest sistema es va crear al mateix temps
que elaboràvem els continguts
didàctics, així que el vam tenir en
compte des del primer moment. Els

avantatges són que estimulem el
patrimoni local i natural, i que hi
afegim valors: el coneixement del
paisatge català en la seva diversitat
i el respecte al medi.
El sistema també deu haver
suposat una reactivació
econòmica per a molts pobles,
fins i tot quant a l’autoestima.
En els darrers vint-i-cinc anys s’ha
revalorat el patrimoni industrial, i el
sistema del mNACTEC n’ha obtingut
un efecte molt positiu: la gent del
territori ha apreciat el que tenia,
i això ha suposat una reactivació
a molts nivells. Posar en valor un
espai patrimonial en un lloc petit
dona valor al lloc i a la gent que hi
ha treballat. Gent que tenia fotos
en un calaix i que ha decidit cedir-les al museu quan han vist que
hi havia interès per la seva història.
En canvi, a Barcelona ciutat
no trobem espais museïtzats

de posar-hi mitjans, i sabem que
personalitzar la història funcionava molt bé, per això recorrem a la
living history: les visites teatralitzades. Ara mateix en podem presenciar una en aquestes sales de la
seu de Terrassa del mNACTEC.
L’historiador Jordi Nadal, gran
expert en la industrialització
catalana, també va suggerir
(Eix, núm. 3) que calia invertir
per conservar més indústries
i colònies.
I també té raó, però amb Jordi Nadal tenim una altra controvèrsia: la
indústria no és només la fàbrica. És
també la vida, i és l’entorn en el
qual incideix, la societat i la transformació urbanística i del paisatge
que es desenvolupa al seu redós.

N

Els Quaderns de Didàctica i Difusió editats pel mNACTEC, monogràfics
de les diferents seus del sistema, i amb les acurades il·lustracions de Jordi Ballonga,
han estat un referent pedagògic per a altres museus. Foto d’Enric Gisbert.

entorn de la temàtica
industrial...
... i paradoxalment no es pot entendre la industrialització de Catalunya
sense l’empenta de Barcelona. Certament, aquí tenim una mancança
greu: hi ha com a entrebancs l’elevat valor del sòl i també una manca d’interès pel tema industrial.
A Terrassa hem tingut sort de ser
fora de l’àrea barcelonina: això ens
ha permès desenvolupar el nostre
programa. A Barcelona, veurem si
el MUHBA ho resol amb un bon programa per a la fàbrica Oliva Artés,
tal com desitja el seu director.
Parlant del sistema i d’història
i patrimoni local, en una
entrevista (Eix, núm. 1) a Lorna
Davidson, directora del complex

de New Lanark a Escòcia, ens
va fer notar que hi ha molta
més gent vinculada a la fàbrica
que no pas a un castell o una
església, i per això, a la força,
els centres patrimonials de
temàtica industrial han de ser
més significatius.
I té molta raó. Ara bé, la història
viscuda s’està acabant. Quan jo
vaig començar, els avis venien entusiasmats perquè explicàvem la
seva història viscuda. Ara els vincles personals i familiars amb la
indústria cada vegada ens queden
més lluny. La història la pots viure,
la pots percebre a través d’altres
persones o la pots entendre reeditada en altres mitjans —d’aquí
l’èxit de la novel·la històrica—.
Per entendre aquí la fàbrica hem

Recomani’ns algun espai per
visitar amb aquesta visió
àmplia de què ens parla.
Acudiu a New Lanark, a Escòcia. O
a les rutes del Rühr. Entreu al web
de l’European Routh for Industrial
Heritage (www.erih.net), on trobareu bones idees.
I més a prop, aneu a la Barceloneta, que és molt rica quant a
industrialització: no és només un
barri per anar-hi de tapes, ni era
pas un barri de pescadors, sinó que
era un barri de treballadors de les
fàbriques que hi havia allà. Hi tens
la Nueva Vulcano, la fàbrica del
gas, la Maquinista Terrestre i Marítima, els tinglados i tot un seguit
d’indústries secundàries que sorgeixen al voltant. Hi trobareu la
Casa de la Barceloneta, recuperació
d’una casa del segle xviii. I La Fraternitat, un edifici modernista preciós.
Aneu al Palau de Mar, que allotja
el Museu d´Història de Catalunya, i
que era un important magatzem comercial portuari. Poseu-lo en relació
amb l’estació de Barcelona-Mataró,
amb el mercat del Born, amb la
Barceloneta, amb el port mateix.
Entendreu la relació de tot plegat.
Comprendreu que la industrialització no és només entendre la fàbrica, sinó que va més enllà. [
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EXPOSICIÓ
UNIVERSAL
de

De la mà de
la indústria i
del comerç, l’any
1888 Barcelona
s’obre al món
textos
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Montse Armengol

Antoni Esplugas
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progrés i nació

E

l segle xix és el gran segle de les innovacions i els
avenços en la majoria dels camps de la ciència
i de la tècnica. Avenços associats al progrés, a
la transformació i a la modernitat sense límits.
Com a iniciativa de la burgesia industrial, financera i
comercial, les exposicions universals eren l’aparador on
aquest sector social demostrava el seu esforç modernitzador en favor del progrés de les nacions i on feia valdre
l’impuls que donava a la industrialització. Les exposicions tenien, doncs, un cert caràcter polític perquè eren
la vitrina privilegiada on s’exhibien els avenços vinculats
a cada nació i feien gala del seu potencial econòmic.
La primera Exposició Universal es va organitzar a Londres l’any 1851, i tot seguit altres ciutats es van apuntar
a acollir aquest certamen: París, Viena, Filadèlfia, Liverpool... En diferents pavellons, cada país mostrava la
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seva producció tecnològica, industrial, artesanal, artística i tot allò que tenien d’innovador. Durant els mesos de
l’exposició, l’ambient de festes i recepcions, l’arribada
de personalitats, les demostracions de màquines inaudites, els productes exòtics, els espectacles folklòrics i
les atraccions creaven tota una atmosfera d’il·lusió. Les
exposicions tenien també, per tant, un caràcter d’entreteniment i, si més no de manera simbòlica, l’abast
de l’esdeveniment i la projecció de la ciutat al món
augmentava l’orgull dels ciutadans, perquè la mostra
donava una imatge cosmopolita i avançada a la ciutat
que l’organitzava. Un aspecte que a Barcelona va ser
molt important.
Per descomptat, les exposicions tenien sobretot una
finalitat econòmica, perquè hi acudien viatjants i industrials de tot el món, i també es mostraven les últimes

N

Amb motiu de l’Exposició,
67 vaixells vinguts d’arreu del món
van ancorar al port de Barcelona.
Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona.

b

Cartell de l’Exposició
Universal amb al·legories de la
indústria i el progrés i, al fons, novetats
de l’època a Barcelona, com el cablejat
de la llum i el monument a Colom.

novetats tecnològiques i es compraven invents i patents. De fet, eren fires de negocis molt eficaces a nivell comercial: a les exposicions universals es tancaven
tractes i s’establien relacions molt fructíferes.
Al mateix temps que atorgaven projecció internacional a través del comerç, aquests certàmens eren el
pretext per a grans transformacions a les ciutats, que actualitzaven les infraestructures i lluïen nous monuments
i edificis per mostrar la millor cara als visitants.
Per a Barcelona, l’Exposició representava molt més
que donar a conèixer la importància de la indústria i de
la producció autòctona i la modernitat. Perquè Barcelona era una ciutat petita i provinciana, molt lluny encara
del prestigi de les ciutats que l’havien precedit amb els
seus certàmens. L’Exposició era un repte, una il·lusió i
l’oportunitat de la ciutat d’obrir-se al món.

elS promotorS
La iniciativa d’organitzar una exposició universal a Barcelona va sorgir d’una persona, un empresari d’origen
gallec, Eugenio Serrano de Casanova, militar i professor
mercantil. L’any 1873 Serrano va visitar l’exposició de
Viena i en va quedar fascinat. Llavors es va postular com
a delegat espanyol als certàmens que van seguir: París,
Bordeus, Anvers… Com a home de negocis hi va saber
veure un bon filó, va començar a planejar d’importar el
model a Espanya i va valorar diferents possibilitats. De
seguida es va adonar que, enfront de Madrid, Barcelona
tenia una posició industrial i geogràfica avantatjosa.
Efectivament, si bé no es podia dir que Espanya tingués
una gran solidesa econòmica, industrial i comercial, Barcelona sí que s’acostava al nivell de les ciutats europees.
És cert que era una ciutat petita i atapeïda, per on circulaven tartanes i tramvies tirats per mules i cavalls, i que
acollia uns 280.000 habitants quan encara no s’hi havien
agregat els nuclis del voltant. Tot i això, tenia vocació de
créixer: des del 1854 s’estava alliberant de les muralles
i des de l’aprovació del pla Cerdà, el 1856, tenia l’Eixample en construcció. D’altra banda, ja feia anys que bullia
d’activitat: l’any 1818 s’havia inaugurat la primera empresa de diligències de l’Estat espanyol; havia engegat
el primer vapor, és a dir, la primera fàbrica mecanitzada
amb un sistema modern, el 1836; el primer tren, el 1848;
el primer vaixell de ferro, el 1857. Era la seu d’indústries
tan importants com L’Espanya Industrial o La Maquinista
Terrestre i Marítima. Va ser la primera ciutat a introduir
el gas, i a les portes de l’Exposició estrenava l’electricitat.
A més de tot això, Serrano va advertir que la proximitat de França facilitava la possibilitat de conduir-hi touristes, com anomenaven aleshores els visitants forasters.
De totes les ciutats espanyoles Barcelona era, doncs,
l’opció idònia per acollir l’Exposició Universal.
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Tan bon punt va aconseguir els permisos municipals,
Serrano va començar a treballar per fer realitat el seu
projecte. No és clar si el conveni amb l’Ajuntament comprenia o no cap mena de subvenció, però el més fonamental era la cessió gratuïta d’un solar de 200.000 m2
a l’antiga Ciutadella militar “para levantar los edificios
y tinglados que deberían albergar los productos de todas las naciones del globo” (F. Miquel i Badia, Diario de
Barcelona, 4 de juliol de 1888), i els drets d’explotació.
Ara bé, com era d’esperar, el projecte es va revelar
descomunal per a un únic promotor i un parell de tècnics
associats. Serrano era vist per molts com un aventurer
agosarat. Al mateix temps, l’alcalde Rius i Taulet i els
poders fàctics del consistori es van adonar de la dimensió i de les possibilitats del projecte per treure’n profit.
Per això, l’Ajuntament va obligar Serrano a renunciar a
la concessió a canvi d’una indemnització per les obres
realitzades. L’ideòleg i executor de l’Exposició Universal
va ser apartat amb les obres a mig fer i el seu nom va
caure en l’oblit.

INTERESSOS A FAVOR, VEUS EN CONTRA
El procés que va conduir l’Ajuntament a assumir la celebració del certamen tenia punts foscos. Però quin gran
honor suposava per a Barcelona i per als barcelonins impulsar una Exposició Universal!, insistia l’alcalde, Francesc
de Paula Rius i Taulet. Políticament, estava ben situat a
Madrid per pertànyer al partit de Sagasta, de manera
que no li va costar gens aconseguir el suport del Govern
central i una subvenció de sis milions de rals.
Immediatament va formar una junta amb homes
clau de la burgesia barcelonina i de la seva confiança.

“

“No estaré content fins a arribar
al vertigen”, va sentenciar
l’alcalde Rius i Taulet en una
visita a les obres de l’Exposició
L’anomenat “Comitè dels Vuit”, sota la seva presidència,
reunia Elias Rogent com a director de les obres; Lluís Touviene com a director dels serveis públics; Manuel Girona
com a comissari regi; Manuel Duran i Bas, Josep Ferrer i
Vidal i Claudi López Bru com a vocals, i Carles Pirozzini,
mà dreta de Rius i Taulet, com a secretari general. Altres
cognoms il·lustres —Güell, Batlló, Muntades….— tindran
veu i vot també des del patronat de l’Exposició.
En la convocatòria que l’alcalde va llançar per animar
tothom a participar-hi, va recordar el gloriós passat espanyol i el caràcter de Barcelona com a dipositària de “los
nobilísimos títulos de la actividad y el progreso nacionales”. Recordava tothora l’oportunitat de les exposicions
com a lloc d’aprenentatge en el camp de la ciència i de la
tècnica, i apel·lava al progrés i la fraternitat dels pobles.
Comerciants, industrials, negociants barcelonins i
també intel·lectuals van rebre la notícia amb entusiasme. Però també va haver-hi veus en contra, sobretot les
que argumentaven que Barcelona no podia assumir el
cost d’un certamen d’aquesta envergadura i que abocaria la ciutat a la ruïna.

lA CIUTADELLA,
de presó a parc
La Ciutadella havia estat construïda
per ordres de Felip V per hostatjar-hi
les tropes després del setge del 1714,
després d’enderrocar un miler de cases
del barri de la Ribera, i per tant era un
símbol humiliant per als barcelonins.
Més encara perquè va servir de presó.
Per tot plegat, era un lloc sòrdid i de
mals records. No va ser pas amb motiu
de l’Exposició que es va recuperar com
a parc, sinó que això ja s’havia plantejat
abans; després de la revolució del
setembre de 1868 el general Prim va
concedir la Ciutadella a la ciutat i es va
començar a urbanitzar el 1872 seguint
un projecte de Josep Fontserè.
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“Debers de la comissió executiva de l’Exposició
Universal”, crítica àcida del diari La Campana de Gràcia.

j

El cafè restaurant, edifici de
Domènech i Montaner avui seu
del Museu de Ciències Naturals.
Dibuix de J. Pahissa a la revista
La Ilustració Catalana.

el recinte
Feia anys, molt abans que comencés a ballar pel cap
dels prohoms barcelonins la idea d’una exposició universal, que s’havia plantejat convertir la Ciutadella militar
en un gran parc. En el marc del pla Cerdà, i al costat de
l’Eixample, en lenta construcció, l’enderroc i l’enjardinament de la Ciutadella era l’altre gran esforç urbanitzador
que calia fer fora de les muralles medievals.
La Ciutadella era un espai de record funest que feia
molt de temps que els barcelonins volien recuperar, i
l’Ajuntament n’havia entès la utilitat per esponjar la
ciutat. Per això, el 1871 es va convocar un concurs
d’urbanització de l’espai, que el mestre d’obres Josep
Fontserè va guanyar. Fontserè va formular la idea innovadora d’un pulmó verd per a la ciutat, una gran zona
enjardinada que conservés alguns edificis militars, com
la capella o l’arsenal (l’actual Parlament), i construint-hi
alguns elements per al lleure dels barcelonins dels quals
també podem gaudir encara avui, com l’hivernacle,
l’umbracle, l’antic Museu Martorell, la cascada i el llac.
Però Fontserè no va poder acabar la seva obra. Va
ser destituït perquè no va acceptar de modificar els seus
plànols originals per adaptar-los al projecte de l’Exposició.

El Ministeri de Guerra va agilitar els expedients d’enderroc de la Ciutadella i amb 500.000 pessetes de l’Ajuntament, els dos milions del govern de l’Estat i les aportacions de les diputacions i de les ciutats catalanes més
industrioses, a més de l’emissió de deute municipal, es
va reemprendre el projecte de Serrano, amb un pressupost total per a construccions de 5.600.000 pessetes, tot
i que la despesa final va superar els 11 milions.
L’Ajuntament va confiar a l’arquitecte Elias Rogent la
direcció general de les obres, amb Jaume Gustà de mà
dreta i un ampli equip de col·laboradors, entre els quals
van destacar els arquitectes Lluís Domènech i Montaner, Pere Falqués i Antoni Gaudí. Havien de construir els
diferents pavellons dins el recinte de 450.000 m2 de la
Ciutadella, d’altres al front marítim i un gran hotel per
allotjar-hi la flor i nata de la societat europea.

construcció a ritme frenètic
Entre les vicissituds inicials, entre el poc que havia pogut
aixecar Serrano i fins que l’Ajuntament se’n va fer càrrec, tot s’havia retardat. L’Exposició s’havia d’inaugurar
el setembre del 1887, i es va haver d’ajornar nou mesos,
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“

La construcció dels pavellons
i les infraestructures va ser
apressada i plena de neguits

N

A dalt i a la dreta, dues imatges de l’àlbum de fototipies
d’Audouard, fotògraf oficial de l’Exposició. Foto superior,
Palau de l’Agricultura. Biblioteca de Catalunya.

b

Arc de Triomf aixecat en agraïment a les
nacions participants al certamen. Foto: Album
/dpa /picture-alliance.
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El pont de la Marítima, un viaducte de ferro de 145 m
que enllaçava el recinte de la Ciutadella amb la Secció
Marítima, salvant les vies del tren. Era una construcció
prodigiosa de la Maquinista Terrestre i Marítima.

una gestació apressada i plena de neguits. Hi havien de
concórrer 19 països amb més de 12.000 expositors que
calia encabir en diversos pavellons vistosos i originals.
Van treballar-hi uns 30.000 obrers, en torns de dia i
nit. A finals del 1887 molts van fer una vaga reivindicant
un augment de sou o la reducció d’hores de treball. Van
ser silenciats d’alguna manera (val a dir que en acabar
de construir el Gran Hotel Internacional, Rius i Taulet va
presidir un gran banquet on va convidar 800 obrers, i
els va regalar un jornal de més. Suposem que devia fer
alguna concessió de l’estil per deturar la vaga).
La major part dels edificis van ser concebuts com a
construccions temporals, i per això en molts d’ells no
hi van esmerçar gaires recursos ni bons materials. Avui
perduren l’Arc de Triomf, el restaurant modernista de
Domènech i Montaner i algunes escultures.

Barcelona s’engalana
De ben segur que l’extraordinària mostra de novetats
i de manifestacions inaudites que va ser l’Exposició
Universal va deixar una profunda impressió en els més
de dos milions d’ànimes que la van visitar, ja siguin
barcelonins que van acudir a la Ciutadella a admirar els
progressos de les nacions i a gaudir de les atraccions,
com estrangers, els touristes.

34

Per a tots ells, es va editar un llibret, la Guía económica de Barcelona y la Exposición, que començava
amb aquestes advertències: “Consells al viatger. Molt de
compte amb els lladregots, pispes i estafadors. Assegureu el rellotge i les joies i poseu els diners en lloc segur.
Tingueu cura de les maletes, sacs i objectes a l’abast”.
A pesar d’això, Barcelona i els barcelonins van mirar d’oferir la millor impressió. Els touristes van trobar
una ciutat engalanada, si més no els carrers cèntrics.
A la Rambla el paviment s’havia reparat i s’estenia l’enllumenat elèctric. Moltes botigues van renovar els rètols
i van pintar les façanes. En uns barracots a la plaça de
Catalunya i davant de la Universitat es projectaven diorames. Al Liceu es va programar Lohengrin, de Wagner.
Al passeig de Colom s’havien instal·lat les balustrades,
gerros i canelobres, s’havien plantat les exòtiques palmeres, s’havia il·luminat amb fanals elèctrics i s’hi havia
aixecat l’estàtua del descobridor.
Un centenar de guàrdies urbans van aprendre francès,
la llengua de prestigi a Europa, per atendre com cal els
visitants estrangers. Aquests tenien a disposició, al mateix passeig de Colom, un hotel de luxe, l’Hotel Internacional, obra de Domènech i Montaner que es va construir
en 53 dies, amb una mitjana diària de 1.000 obrers que
treballaven dia i nit. Tenia cinc plantes, 800 habitacions

les atraccions més insòlites

L’1 d’abril el bisbe Jaume Català va beneir el recinte de
la Ciutadella, i el 20 de maig l’exposició es va inaugurar
solemnement amb l’assistència de la reina Maria Cristina, el petit Alfons XIII i les infantes María Teresa i María
de las Mercedes. Un cronista de l’època ho descrivia així:
“El president del Consell de Ministres, Sr. Sagasta, digué
amb veu forta i clara entonació que per manament de la
Reina, en nom del seu August Fill Alfons XIII, declarava
inaugurada l’Exposició Universal de Barcelona de 1888”.
Els socis del Cercle del Liceu van deixar anar un miler
de coloms (“Millor hauria sigut que se’ls haguessen fet
amb arròs i que l’haguessen repartit als pobres”, apunta
àcidament L’Esquella de la Torratxa, el 26 de maig).
Es va cantar l’himne compost expressament per a l’Exposició, i un estol de 67 vaixells de guerra ancorats al
port, arribats de tot el món, van disparar salves d’honor.

Barcelona. An
toni Esplugas

la inauguració solemne

A la plaça central hi havia una font màgica, un giny
de The Anglo-American Brush Electric Light Corporation.
Si l’electricitat era una novetat en aquell moment,
presenciar l’espectacle nocturn dels brolladors d’aigua
amb llum i color era sensacional.
Una altra atracció era el globus captiu. Amarrat a terra,
l’aeròstat s’enlairava 200 m i oferia bones vistes
de la ciutat, amb una sensació vertiginosa.

Arxiu Fotogrà
fic de

de primera i segona classe, a preus que oscil·laven entre
les 20 i les 40 pessetes diàries, diversos salons i tots els
serveis (perruqueria, botiga de paraigües, de guants,
camiseria, estanc, floristeria, gabinet de neteja de sabates…), il·luminat amb bombetes de llum elèctrica d’arc
voltaic i bombetes incandescents. Després del certamen
va ser enderrocat i avui en resten molt pocs documents.
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Un passeig
per l’Exposició
La passejada des de l’Arc de Triomf fins al mar prometia
sorpreses, atraccions i meravelles tant als forasters com
als mateixos barcelonins. Amb l’entrada puntual d’una
pesseta, els visitants podien passar una jornada formidable envoltats de tota mena de novetats vingudes
d’arreu del món, i gaudir d’un munt d’activitats d’entreteniment: les barquetes del llac, la muntanya russa,
el globus captiu, la font màgica, les gàbies d’ocells, els
diorames... Segurament una de les experiències més
comentades, llavors insòlita, era la possibilitat de fer
les necessitats asseguts en tasses de porcellana connectades a un circuit d’aigua, gràcies a diversos serveis de
water closet repartits pel recinte. L’Exposició Universal
del 1888 avui ens semblaria una barreja kitsch d’edificis
d’estils variats, d’atraccions i de ginys, i un batibull de
curiositats i productes exòtics. Per als contemporanis va
ser, sens dubte, una experiència inoblidable.
L’Arc de Triomf, obra de l’arquitecte Josep Vilaseca,
donava la benvinguda a l’exposició i encara avui el podem contemplar. Té 25 m d’alçària, és fet de maó vist
sobre estructura de ferro i està inspirat en les formes
mudèjars, amb una arcada formada pels escuts de les
províncies espanyoles, i a la clau de l’arc, el de Barcelona. Els frisos superiors representen l’adhesió d’Espanya
a l’Exposició i l’agraïment de Barcelona a les nacions per
la seva assistència. Va tenir un cost de 158.000 pessetes.
Tot seguit s’obria l’anomenat Saló de Sant Joan, un
passeig monumental amb fanals de Pere Falqués, balustrades, mosaics i flanquejat per vuit estàtues de bronze
que representaven personatges històrics de Barcelona:
Roger de Llúria, Pau Claris, Rafael Casanova... Era ben
bé una galeria d’herois a l’aire lliure.
Abans d’entrar al recinte del parc, s’aixecava el Palau de Belles Arts, d’estil clàssic, obra d’August Font
i Carreras. Tenia diversos salons i una enorme sala de
festes il·luminada amb grans aranyes. Allà s’hi van fer
les cerimònies d’inauguració i de clausura del certamen.
A les tardes hi havia concerts d’orgue. El palau acollia
les seccions d’arqueologia, pintura i escultura, i la col·
lecció de la Casa Reial. Va ser concebut amb caràcter
permanent per servir de seu de museus, però inexplicablement l’any 1944 va ser enderrocat; en el seu lloc
hi ha avui els jutjats.
A la banda oposada hi havia el Palau de les Ciències,
de Pere Falqués. Era una construcció feixuga, barreja
neoromànica i neorenaixentista. Tenia adossat un saló
de congressos.
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El Pavelló de l’Agricultura, també de Pere Falqués,
estava situat al passeig de Pujadas i, com altres edificis,
tenia una façana de l’estil àrab en voga en aquell temps.
El cafè restaurant, el primer edifici a l’entrada del
parc, és una obra historicista de Lluís Domènech i Montaner, de maó vist i estructura de ferro, que encara avui
podem admirar com a seu del Museu de Ciències Naturals. Va ser l’edifici més important des del punt de
vista arquitectònic construït amb motiu de l’Exposició
—i també el més criticat per la gosadia innovadora—.
De seguida el públic li va posar el motiu de “Castell dels
Tres Dragons”, en al·lusió a una obra satírica de Pitarra.
S’hi podien servir 2.000 àpats al mateix temps.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Fons Paluzie

b

L’abonament
a l’Exposició
permetia, per
25 pessetes,
entrar un dia a la
setmana al llarg
de tot el temps
que durava
el certamen. Fotos
del MUHBA.

Els palaus de vidre eren un clàssic de les exposicions universals, i en aquest sentit es va poder aprofitar
l’hivernacle de la Ciutadella, construït anteriorment a
l’esdeveniment per Josep Amargós segons un projecte
de Fontserè. Encara roman al parc. El mateix si fa no fa
va passar amb l’umbracle, que va ser utilitzat com a saló
de festes i conferències. Continua sent avui un edifici únic
que recrea la penombra dels boscos tropicals.
El Museu Martorell, obra de Fontserè, va ser el primer edifici construït a Barcelona amb la finalitat de ser
un museu públic, ja abans de plantejar-se l’Exposició.
Encara el podem admirar a la Ciutadella com a part del
Museu de Ciències Naturals.
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El Pavelló de la Premsa va ser el primer que es
va construir, per iniciativa de Serrano, amb un sistema
d’enteixinats ideat pel mestre d’obres Jaume Comerma.
El Pavelló de les Colònies Espanyoles, obra de Jaume Gustà, exhibia productes de Fernando Poo, Cuba,
Puerto Rico i les Filipines.
El Pavelló de la Companyia de Tabacs de les Filipines era una curiosa cabana de troncs, joncs i vímet a
la vora del llac, on 12 dones filipines cargolaven cigars
per ensenyar el procés d’elaboració del tabac.
El Pavelló del Japó va ser molt lloat. Fet de bambú i
fusta de ginebró, era com un estoig ple de meravelles:
capsetes lacades, fanalets, fràgils peces de paper...
El Gran Palau de la Indústria i el Comerç va ser
l’edifici central de l’Exposició. Tenia forma de ventall,
amb un grandiós hemicicle al davant i una esplèndida
columnata d’entrada. Ocupava 70.000 m2 i era obra de
Jaume Gustà. Consistia en 13 naus rectangulars d’estructura de fusta (no hi havia pressupost per fer-la de
ferro). Cada nau pertanyia a una nació. La gran nau central acollia les mostres industrials i agrícoles d’Espanya.
Les naus laterals corresponien a França, Bèlgica, Itàlia,
Àustria, Hongria, Alemanya, Estats Units, Repúbliques
Sud-americanes i Barcelona, i hi havia una nau compartida entre Rússia, Suècia, Turquia i Portugal.
La Galeria de Màquines, obra d’Adrià Casademont,
quedava fora del recinte. El soroll era eixordador, perquè
acollia tot d’èmbols, engranatges, corretges, pistons,
palanques en funcionament... Segons les cròniques,
l’edifici, de ferro i maó vist, “estava concebut per a resistir la trepidació continuada de les màquines”.
Arran del mar hi havia diversos pavellons de temes
nàutics: en destacava el Pavelló de la Companyia
Transatlàntica, obra de Gaudí. Un espigó s’endinsava en
el mar i tenia, a l’extrem, un restaurant.
Altres pavellons més o menys pintorescos eren la Vaqueria Suïssa, el Pavelló
de la Mineria o el Pavelló Balneològic.
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Dossier

Els projectes no realitzats
Com sol passar en tots els grans projectes, algunes
idees no van arribar a bon port, bàsicament per
qüestions pressupostàries. Com ara el pavelló
de Lleó XIII, un edifici en forma de tiara que havia
d’acollir un gran diorama de la ciutat de Jerusalem.
També s’havien de fer dues torres colossals de 210 m
d’alçària; hi ha qui diu que una d’elles havia de ser
la famosa torre Eiffel, que finalment es va construir
a París. L’altra torre —a la il·lustració—, de fusta, era
un projecte de l’arquitecte francès Joseph Lapierre.
Barcelona tampoc no va arribar a veure el vapor anglès
Great Eastern, el vaixell més gran del món, que havia
d’ancorar al port comtal i acollir festes i focs artificials.

clausura i balanç
Els actes de clausura van ser el 9 de desembre, amb el
lliurament de diplomes i medalles als expositors més
destacats. L’Exposició es desmantellarà i gran part dels
pavellons seran enderrocats.
Durant mesos, vora dos milions de visitants, entre
forasters i barcelonins, van tenir l’oportunitat de contemplar els darrers avenços tècnics i objectes vinguts
d’arreu del món. Es van meravellar davant dels invents
i els productes exòtics: les sedes de la Xina, els models de fusta japonesos per a l’ensenyament de física i
geometria, l’artesania de nacre de l’Equador... Bèlgica
es va distingir per la secció de vidre i cristalls. D’Àustria i
Hongria sobresortien les aigües minerals. Anglaterra
i, sobretot, Alemanya, van presentar una gran varietat
de maquinària. D’Itàlia van destacar els bucs construïts
a les seves drassanes. Rússia va proveir el seu pavelló
de pells, esperits i olis minerals. Turquia va presentar
tapissos i catifes bigarrades. De la representació dels
Estats Units van destacar les màquines de cosir Singer i
els aparells agrícoles.
Cal dir, però, que el ressò de l’Exposició Universal de
1888, en comparació amb d’altres, va ser molt modest.
I tot i que va donar feina a molts obrers, el certamen va
deixar un deute important que els anys següents la ciutat
va haver d’afrontar. Però Barcelona va demostrar la capacitat d’organitzar un gran esdeveniment internacional.
A més, l’Exposició va enlluernar una ciutat encara petita i provinciana. La projecció que li va donar la va dotar
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El Palau de la Indústria,
secció longitudinal de la nau central
dibuixada per l’enginyer Bibiloni de
Castro. Arxiu Municipal de Barcelona.

de més confiança en ella mateixa, i va fer callar l’escepticisme de tots aquells que en l’inici del projecte només
hi veien focs d’artifici i un somni irrealitzable. Així doncs,
en certa manera, l’Exposició va tenir un efecte psicològic
entre els barcelonins, que van veure la ciutat amb ulls
crítics, al mateix temps que entraven dins l’ordre internacional de la mà de la industrialització i dels homes
que la van fer possible: Güell, Batlló, Muntades, etc., tot
prenent distància amb una Espanya endarrerida. Amb
el vapor com a símbol, les xemeneies que despuntaven
arreu de la ciutat eren vistes com un símbol de progrés.
L’any 1929 la ciutat repetia la proesa. Ambdues exposicions van significar per als barcelonins el trencament
del mur. Amb la del 1888, es va enderrocar la fortalesa
de la Ciutadella i la ciutat va guanyar un gran parc. Amb
la del 1929, la ciutat es va apropiar de Montjuïc. Ambdós espais, la Ciutadella i el castell de Montjuïc, havien
estat espais sinistres. Ara es transformaven radicalment
en espai de lleure per als barcelonins. [
Montse Armengol és historiadora.
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LES MINES DE LA
CONCA DE MEQUINENSA
de SENZILL combustible per a una cimentERA,
el carbó VA PASSAR A SER El motor del creixement
dels pobles i les colònies de la conca. l’extensió del
ferrocarril va ser essencial per al desenvolupament
d’aquesta activitat i, de retruc, de la regió.
40
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Rosa Serra Rotés

D

estructora, Petra, Emilia, Ramona, Virgen del
Rosario, Virgen del Pilar, Mina Carmen, Santa
Isabel, Mina Alejandría, Azucarera, Eugenia,
Andresita, San Ramon, Mina Flix, Previsión,
Vallcarca, Canota, Les Boqueretes... Són alguns dels
noms de les moltes mines de carbó que es van explotar
durant més de 125 anys a la conca minera de Mequinensa, al llarg de 500 km2, entre l’Aragó i Catalunya,
al peu de l’Ebre i del Segre, quan encara eren rius i no
la cua dels embassaments més importants de la conca
hidrogràfica. Grans embassaments, el de Mequinensa i
el de Riba-roja, inaugurats el 1969, que no van aconseguir acabar del tot amb la mineria del carbó, que ha
sobreviscut fins al 2010.
La història de la mineria en aquesta conca va començar el 1842, quan Enrico Misley va editar la memòria de
l’Empresa de Transportes de Zaragoza á Barcelona por
el Ebro y el Mar. “Con barcos de vapor (ida y vuelta).”
Poc després, el 1844, es documenta l’explotació de la
mina Esperanza i d’una colla de concessions situades a
l’esquerra del Segre i de l’Ebre.
L’arrencada de la mineria del carbó al Baix Ebre va
esdevenir una realitat de la mà d’Ignasi Girona i Agrafel,
que va fundar Minas de la Granja de Escarpe. L’empresa
explotava la mina Guadalupe, al terme de la Granja d’Escarp, que proporcionava combustible per a una moderna
fàbrica de ciment que es va inaugurar el 1879. L’indret
es va convertir en un potent complex industrial que, a
més de la mina i la fàbrica de ciment, comptava amb
un embarcador al peu del Segre des del qual els llaüts i
els carros portaven els sacs de ciment a Mequinensa, la
Granja d’Escarp, Torrent de Cinca, Massalcoreig i Serós.
En aquella època el transport fluvial era l’única possibilitat per fer rendible l’explotació en una zona on les
carreteres eren inexistents.

N

Aiguabarreig del Segre, el Cinca i l’Ebre.
És la unió fluvial més gran i probablement la de més interès
biològic de la península Ibèrica. Mequinensa està situat
en aquesta confluència dels tres rius; el poble vell va quedar
submergit sota les aigües del pantà de Riba-roja.
Fototeca.cat.

Del llaüt al tren
L’embarcador estava unit a la fàbrica de ciment amb
una línia ferroviària de via estreta (80 cm d’ample) i
3.800 m de llargada, per a la qual va caldre construir un
túnel de 700 m que travessava el barranc de Sant Jaume. Uns plans inclinats salvaven el fort pendent entre la
pedrera i la fàbrica de ciment, així com el de la mina als
forns de clínquer, on es triturava la pedra i es barrejava
amb l’argila. Aquests forns eren, en una primera fase,
moguts per cavalleries que el 1878 foren substituïdes
per una màquina de vapor de 20 CV.
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Ignasi Girona
Vilanova
(Barcelona, 18571923), polític i
enginyer agrònom,
va ser l’impulsor de
la modernització
de la mineria del
carbó a la conca
de Mequinensa.

N

El poble vell de Mequinensa sota la imponent presència
del castell (segles xiv-xv).

El ferrocarril, que era de tracció animal, fou el primer
de tot el Baix Segre, i feia els viatges carregat de lignit per alimentar la fàbrica de ciment o de ciment per
carregar els llaüts; també transportava pedra calcària,
la matèria primera per fabricar el ciment. El 1876 hi
treballaven 55 operaris repartits entre el treball a la
mina, el triatge de carbó, el transport i la construcció de
la fàbrica de ciment. El 1880 aconseguiren 700 tones
de ciment hidràulic: cada forn en podia produir de sis a
set tones diàries.
Al costat de les instal·lacions, la família Girona va
construir habitatges per a una cinquantena d’obrers, entre miners i treballadors de la pedrera, situats al costat de
les quadres de les mules i dels magatzems, i la casa
de l’enginyer.

La Carbonífera del Ebro, SA i les colònies
de La Canota de Serós i Virgen del Pilar
El 1880 es va fundar la societat anònima Carbonífera del
Ebro, que es va convertir en l’empresa més important de
la conca de Mequinensa. Abans d’iniciar l’explotació
de les mines, la més gran de les quals era La Canota, al
terme de Serós, va caldre emprendre obres importants
com els quatre quilòmetres de via fèrria que comuni-
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cava l’explotació amb el moll de l’Ebre i que el 1887
va caldre modificar perquè tenia un pendent massa
pronunciat. També es va dotar d’una flota de llaüts per
abastir la demanda; el 1923 en tenia 23.
El 1907 els germans Girona van entrar a formar part
del consell d’administració de l’empresa i l’any següent
en van esdevenir els principals accionistes. És aleshores
quan s’unifiquen les explotacions de la Granja d’Escarp,
Serós i Almatret, i compren la mina Virgen del Pilar, al
terme de Mequinensa.
S’alçaran altres edificis indispensables per a una explotació moderna, com els magatzems i els edificis de
la colònia minera, on destaquen el bloc d’habitatges
per als treballadors, de tres plantes i més de 100 m de
llarg, amb 35 habitatges; en el mateix edifici hi havia
una zona destinada a habitacions per a miners solters, i
zones comunitàries amb menjador i cuina. A la casa de
l’administració, també de tres plantes, s’hi allotjaven els
propietaris, l’administrador i el gerent de la companyia.
També es va construir l’edifici de la cantina, el magatzem d’eines, la fusteria i el magatzem de carbó, aquest
a tocar del moll de l’Ebre. Un pas subterrani de més de
dos quilòmetres comunicava els dos complexos miners:
La Canota i Virgen del Pilar. Tant els edificis com els
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Fàbrica de ciment de la Granja
d’Escarp el 1881. Foto de l’enginyer
Lluís M. Vidal Carreras, Arxiu Fotogràfic
del Centre Excursionista de Catalunya.

el Paisatge literari
de jesús Moncada
“Veies eixir els miners amb el cansament als
ossos, carregats amb pics i pales i carburs,
d’aquella fosca tràquea d’on semblava que
t’arribés un baf de sang, gorgolls d’aigües
perdudes i el gemec de la terra llepant-se
les ferides.” Jesús Moncada. fragment de “L’ull
esquerre de Tomàs d’Atura”, relat dins Històries
de la mà esquerra, Edicions 62, Barcelona, 2010.
Jesús Moncada i Estruga (Mequinensa, 1941Barcelona, 2005) va portar a la literatura els
espais de Mequinensa, l’Ebre i les poblacions veïnes,
molt especialment quan el 1988 va publicar Camí de
sirga, novel·la que narra la destrucció de l’antiga
Mequinensa, i que el va consagrar com un dels
millors escriptors catalans contemporanis.

N

Grup de miners de Mequinensa. Fotografia dels anys
quaranta del segle passat.

sistemes d’explotació són obra de l’enginyer de mines
Daniel Cardellach Masfarré.
La important modernització va possibilitar a La Carbonífera aprofitar al màxim la conjuntura favorable
dels anys de la Primera Guerra Mundial i acumular prou
capital per iniciar una segona modernització els anys
1924-1925. Aleshores van introduir l’aire comprimit i
l’electricitat a la mina —que va permetre la ventilació
i per tant augmentar l’explotació—, i van posar en marxa el cribatge mecànic. A les colònies de La Carbonífera,
Virgen del Pilar, La Canota i Granja d’Escarp, s’hi van
afegir altres colònies menors, com La Previsió, Electroquímica de Flix, Mina Vallcarca, SA i Cloratita, SA, que
l’any 1945 acollien totes juntes 900 persones.

L’espai Jesús Moncada forma part del Museu
d’Història de Mequinensa. Allí trobem
representades totes les facetes de Moncada:
fotògraf, dibuixant, pintor i, la més important,
escriptor. L’Ajuntament de Mequinensa, amb
l’objectiu de vetllar per la divulgació i l’estudi
de la seva obra, organitza rutes literàries pels
espais del record situats al Parc de la Memòria
Jesús Moncada, al Poble Vell de la Vila.
Espai Jesús Moncada. Ajuntament de Mequinensa
Av. Maria Quintana, s/n
50170 Mequinensa (Baix Cinca)
Tel. 620 420 109
lourdes@mequinensa.com
www.jesusmoncada.cat
www.espaisescrits.cat/index.php

Mequinensa, poble miner
L’allau de població a la conca minera feu néixer les colònies mineres i també feu créixer tots els pobles de la
conca. El creixement sobretot va tenir lloc a Mequinensa, si bé aquest poble no va augmentar l’extensió urbana. Quan la població nouvinguda ja no cabia a les habitacions de lloguer, es va allotjar en corrals, barraques
i tota mena d’espais improvisats. En 20 anys, del 1900
al 1920, el poble va passar de 2.400 habitants a 4.200,
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Acció de La Carbonífera del Ebro, SA. L’empresa
es va constituir l’any 1880 a Barcelona amb un capital molt
significatiu per l’època.

7

Els llaüts van ser fonamentals
en el transport del carbó per l’Ebre.
Foto de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya.

77

Vista general del complex miner
de la mina Virgen del Pilar.

majoritàriament homes. Una allau que es va tornar a
repetir als anys quaranta. Els números són poc precisos,
però el 1945 l’enginyer en cap del districte de Saragossa
afirmava que la població minera, entre obrers i fami
liars, era de 4.132 persones, resultat de comptabilitzar
les cartilles dels sis economats miners de Mequinensa
i de les colònies mineres de Virgen del Pilar, Previsió i
Electroquímica de Flix.
Mequinensa, en conclusió, va ser la població minera per excel·lència, on van arribar miners aragonesos
(d’Andorra, Utrillas, Montalbán, Alcorisa, Aliaga...) i
també d’Astúries, Andalusia, Múria i Galícia. La mineria
va trasbalsar la comunitat local i en va modificar l’activitat econòmica tradicional, basada en una agricultura de
secà, tot i que no va desaparèixer, perquè com en altres
zones mineres va generalitzar-se la figura del miner
agricultor que compaginava les feines de la mina amb
el treball al tros.

Els llaüts, l’Ebre i el carbó
Si a mitjan segle xix el projecte de navegar amb vapor
per l’Ebre no passà de ser un somni, a començaments
del segle xx l’Ebre, o millor dit el seu escàs calat, va impedir que l’invent que els alemanys de l’Electroquímica
de Flix havien ideat el 1902 —un remolcador de pales a
vapor— i el de La Carbonífera —l’embarcació Ciclope—
tinguessin aplicació aquí.
Els austers i eficaços llaüts foren insubstituïbles; discrets però en completa simbiosi amb el riu, eren capa-
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ços de transportar fins a 30 tones de lignit en un espai
de vuit metres de llarg. Construïts a Tortosa amb fusta
noble del país —olivera farga per al costellam, rodes i
contrarodes, pi rojal i pi negral per al folre exterior i per
cobrir les costelles—, els llaüts aprofitaven el corrent del
riu per fer el viatge en direcció sud, i quan calia tornar
a Mequinensa aprofitaven, si podien, el vent favorable
estenent les veles quadrades que maniobrava el patró.
Quan no hi bufava prou vent o bé era contrari, els
llaguts s’havien de pujar a sirga, és a dir, estirant-los des
de la riba, corrent amunt. Fins a l’any 1914 la sirga la
feien tres peons per llaüt que es rellevaven cada hora i
mitja o dues hores; sirgaven al crit de Tiba io!, tiba io!,
Reto, reto, reto! i Estira, estira!
A partir de la Primera Guerra Mundial, i com a conseqüència de la forta demanda de consum de carbó, la
Societat Electroquímica de Flix (SEQF), que necessitava
grans quantitats de carbó de la conca per produir energia en els seus forns, va suprimir la força humana per
la tracció animal. Ningú com Jesús Moncada ha descrit
el camí de sirga i l’extraordinària relació de la gent de
l’Ebre en general i dels mequinensans amb lo riu.

La contribució dels ferrocarrils
L’any 1892 s’inaugurà l’estació ferroviària de Faió, que
va permetre escurçar notablement el trajecte dels llaüts,
que ja no havien de descarregar a Tortosa. A l’estació de
Faió s’hi van construir grues per facilitar la descàrrega
del carbó, iniciativa de les empreses com La Carbonífera

MUSEU DE LA MINERIA
DE MEQUINENSA
El museu forma part del complex cultural dels
Museus de Mequinensa, situat al Grup Escolar
María Quintana, un dels pocs edificis del Poble Vell
que encara resta en peu. Estan formats pel Museu
de la Mina, el Museu d’Història de Mequinensa
i el Museu del Passat Prehistòric. El Museu de la
Mina permet recórrer una galeria de carbó de
més de 1.000 m de longitud a través de la qual
s’expliquen els diferents mètodes d’extracció
del carbó durant més de 150 anys a Mequinensa.
Una experiència que ens submergeix en la dura
vida dels miners, en les seves condicions de treball
i en els diferents mètodes d’extracció i de transport
riu avall mitjançant llaüts.
Museus de Mequinensa
Antigues Escoles, s/n, Poble Vell de Mequinensa
Tel. 675 012 056
www.museosdemequinenza.com
info@museosdemequinenza.com

del Ebro o de la cimentera Butsems y Fradera, SA, que
a més de la gran fàbrica i colònia de Vallcarca, al Garraf,
també instal·là una fàbrica a Almatret, prop de la mina
de lignit, que també van anomenar Vallcarca, i que
subministrava el combustible per a ambdues fàbriques.
També van construir molls i grues Hijos de Fermín Sáez
i la Compañía Explotadora de la Mina Previsión SAM,
filial de l’empresa tèxtil Fabra i Coats, que des del 1915
explotava carbó a l’Ebre per subministrar a les seves
fàbriques, tant la de Barcelona com la del Ter.
Durant els anys de la Primera Guerra Mundial es
van comptabilitzar, a l’estació de Faió, 2.070.000 tones
de lignit procedents de nou mines de la zona i que
corresponen a una mitjana de 400.000 tones anuals.
Foren anys d’intensa activitat extractiva, de fundació
d’empreses i de somnis de ferrocarril com el que impulsaven els Girona i que pretenia unir l’estació de Faió
amb Lleida, passant evidentment per Mequinensa, i
que tenia el suport de totes les empreses mineres de
l’Ebre però també de la gran Sociedad Electroquímica
de Flix, SA i la filial de la Fabra i Coats, així com de
tots els propietaris de la zona, que veien molt positiu
l’enllaç que també preveia una línia de Móra la Nova
a Sant Carles de la Ràpita passant per Tortosa. Aquest
fou, com tants d’altres, un dels projectes ferroviaris que
mai es va materialitzar. [
Rosa Serra Rotés és historiadora.

Per saber-ne més
• FALGUERA TORRES, S.: “La primera industria cementera de la provincia
de Lleida. Aspectos históricos y tecnológicos”, a I Congreso Internacional de la Minería y Metalúrgica en el Contexto de la Historia de la
Humanidad: Pasado, presente y futuro, Mequinensa, del 6 al 9 juliol
del 2006, pàgs. 673-684.
• FULLOLA FUSTER, J.: La conca minera de Mequinensa. El cas de La
Carbonífera del Ebro, SA, Edicions Universitat de Lleida, 2009. Miners
i pagesos. L’explotació de lignits a la conca de Mequinensa. Una societat rural minera (1800-1950), Edicions Universitat de Lleida, 2011.
Mequinensa, de l’aïllament agrari a l’eclosió minera, Barcelona, Fundació Noguera, Estudis, 2013.
• MATA PERELLÓ, J. M.: “Recorregut a través del patrimoni geològic i
miner de la conca lignitífera de Mequinensa (sector del Baix Cinca),
per la comarca del Baix Cinca: des de Mequinensa a Mequinensa”, a
Xaragall, març del 2011, núm. 397, pàgs. 1-10, Edició del Museu de
Geologia Valentí Masachs, Manresa.

45
EIX / núm. 05

Visita guiada

V

“

isc envoltada
d’alzines sureres”

ROSA REGÀS

ENTREM AMB
L’ESCRIPTORA EN EL
RETRAT D’AQUELL TEMPS
EN QUÈ L’ESCORÇA
DELS ARBRES FEIA
BATEGAR L’EMPORDÀ
Carme Escales
fotos Enrique Marco /
Museu del Suro de Palafrugell
text
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Saber d’on som i d’on venim és,
al parer de Rosa Regàs, un far precís
per il·luminar el futur que albirem.
I museus com el del suro de Palafrugell
ajuden a mirar enrere a la recerca de
la nostra identitat. Dins de la que havia
estat Can Mario, la fàbrica surera més
gran de l’Estat espanyol i una de les
més importants del món, destapem
història, un bocí de passat industrial i
social, de la mà dels taps, les làmines
de paper i els aglomerats modelats a
partir d’escorça d’arbre, la manufactura
que feia tirar endavant famílies
de l’Empordà. Retrobem en aquell
passat arrels que ens projecten més
conscientment cap al nostre avenir.
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U

ns estalvis de suro vora els fogons de la cuina,
en una caseta al bell mig de l’Empordà envoltada d’alzines sureres, fan un retrat molt
adient de la nostra acompanyant en la visita
al Museu del Suro de Palafrugell. Rosa Regàs va estiuejar molts anys a Cadaqués. En aquell Empordà on
tenia un germà que ja hi vivia, va trobar una finca amb
la casa que avui és la seva llar, “una monada”, diu.
Enmig de la natura i, ves per on, al seu gran jardí hi
creixien alzines sureres, la matèria primera per fer els
taps d’ampolles de vi i cava, els pontets que simulen
la realitat dels pessebres i els estalvis que preserven
les taules de l’escalfor ardent de les olles.
El suro a les cases fa caliu i fa servei. És per això que
la Rosa l’aprecia. “M’agrada, m’agrada molt el suro com
a material, i l’empro molt, tot al contrari del plàstic, que
detesto”, expressa l’escriptora ja veïna empordanesa
des de fa una desena d’anys. Té el Museu del Suro a
tocar, a menys de 10 minuts en cotxe des de casa seva.
La història del suro, doncs, és ben a prop i ben present i
quotidiana en la seva vida. A casa seva, els taps de suro
van omplint un pot on ella els guarda per a fer-los fer
encara més servei. Ficar un tap de suro a l’aigua, dins
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de la mateixa olla on bullim coliflor fa que el vapor que
en surt no escampi la forta olor d’aquesta verdura. El
suro l’apaivaga. Aquesta utilitat tan pràctica i senzilla, la
Rosa Regàs no la sabia, però em demana que l’escrigui:
“Posa-ho, posa-ho!”. Res no és tan útil com fer-ho servir,
sigui el que sigui, i donar-ho a conèixer. I això és, precisament, el que més valora la Rosa Regàs de museus
com el que honora, rescata i difon la millor foto del racó
empordanès al voltant del suro.
El Museu del Suro de Palafrugell ens fa entendre un
bocí de la història d’aquesta terra. Boscos amb homes
penjats als troncs dels arbres, despullant-los d’escorça, i
dones a la fàbrica, omplint llargs jornals d’acabats i tria
de taps, retraten la història que l’escriptora —nascuda
a Barcelona l’any 1933 i exiliada a França fins als sis
anys— clama preservar. No per cap ritual d’adoració,
sinó pel saber, per aquell conèixer que ens fa més conscients de l’ara i en el demà. “En un moment en què fem
tant menyspreu de la memòria, veus aquests museus
que ens expliquen la vida de la gent de fa 40 anys,
amb fotografies i documents que tenen al darrere una
gran tasca d’investigació, i tot això fa que la visita sigui
absolutament atractiva”, diu la premi Nadal, premi Pla-

els DETALLS QUE LI AGRADEN
ALLÒ QUE FA ATURAR ROSA REGÀS,
A OBSERVAR I PENSAR EN UN MOMENT
I UNA ÈPOCA:

P

L’ARQUITECTURA DE L’EDIFICI
“ÉS DIÀFANA, SIMPLE I ELEGANT,
I ACONSEGUEIX DONAR MÉS RELLEU
A TOT EL QUE S’HI EXPOSA”.

P LES FOTOS

“NO NOMÉS ENS ENSENYEN COM
TREBALLAVEN, SINÓ TAMBÉ COM VESTIEN.
FIXA’T, LES DONES AMB EL CAP TAPAT, COM
ARA VEIEM EN LES MUSULMANES”.

P LES MÀQUINES

“JO NO Soc GENS MAQUINERA,
DE MÀQUINES NO HI ENTENC GENS,
PERÒ M’AGRADA FIXAR-ME EN LES
EXPLICACIONS QUE ACOMPANYEN
LES MÀQUINES QUE EL MUSEU EXPOSA”.

P EL NINO QUE SURA I EL QUE S’ENFONSA
“CINTURONS DE SURO COM AQUEST,
JO ELS HAVIA VIST A LA MEVA ÈPOCA
D’INFÀNCIA”.

neta, i premi a la ferma convicció de la força que ens donaria encara més memòria històrica. “Si no sabem d’on
som ni d’on venim, amb la meitat de la nostra identitat
desconeguda, com volem fer el futur? Quan treballem
tan poc pel passat, el futur no té sentit. Nosaltres no
tenim el sentit de país que tenen els francesos. Aquí,
qui parla dels escriptors, pintors o músics de més enllà
dels anys cinquanta?”

UN LLIBRE, UNA FINESTRA
La Rosa Regàs ja el coneixia el Museu del Suro quan li
van demanar si podia presentar el llibre de la Sandra
Bisbe Quan a totes les cases es treballava el suro. Però
va ser la seva lectura el que li va despertar interès per
la indústria del suro. “Vaig aprendre moltes coses. Fa
gràcia pensar que en una època en què moltes dones es
dedicaven exclusivament a les feines de casa i la criança
dels fills, aquí gairebé totes treballaven, a la fàbrica, i
moltes ho feien a casa”, explica. “Vaig saber que les
dones que treballaven el suro a casa, ho feien durant
les hores que els seus homes eren a treballar perquè,
en tornar de la feina, ells les volien mestresses de casa”,
afegeix l’escriptora. “Això ens dona idea de com eren

“

En l’època que les dones es
dedicaven exclusivament a les
feines de la casa i a la criança
dels fills, resulta que aquí
gairebé totes treballaven
el suro, a la fàbrica o a casa
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“

El Museu del Suro és tan original que no
desentonaria gens entre els petits museus que
conec de Nova York
les relacions entre homes i dones”, puntualitza. “I també ens parla de la riquesa del territori, el treball de
les dones va ajudar molt a sortir d’aquella postguerra
sinistra”. La novel·lista aprofita per recordar-nos que
celebracions populars que encara es fan, com la festa
de la pela del suro de Llofriu, també permeten fer-nos
present el passat.
Un passat que ha transformat l’entorn natural de
l’Empordà. “L’any 1975, quan vaig comprar la casa, la
meva finca era de secà; l’Empordà no era tan verd. Però
la gent comprava masies, perquè a la gent del camp
ningú no li va prestar atenció, ningú se’n va preocupar, i
els fills dels pagesos es van haver de desplaçar”, exposa
la veïna. “Els horts i jardins que hem anat cuidant han
anat fent verd el paisatge, i la natura ens permet continuar sentint el ritme del temps. Però al camp tot dona
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molta feina, només perquè no es desorganitzi ja és una
feinada”, diu qui va arribar a tenir tretze rucs a la seva
finca, on “visc envoltada d’alzines sureres” precisa, “sí,
havia tingut tretze rucs, i tots tenien nom”. Ara fa vida
més tranquil·la, envoltada de natura, i el sol i la lluna els
té ben presents. Tant com el suro. Caminant per dins del
museu, i veient a la botiga quantes coses es poden fer
encara avui amb aquest material, ella també repassa tot
allò en què en el seu fer diari el suro l’acompanya: “Tinc
moltes coses pràctiques fetes amb suro: molts estalvis
per treure les olles, i tots els taps de suro que traiem de
les ampolles els guardo; no compro vi si l’ampolla no du
tap de suro. I quan n’he obert una i no l’acabo, la torno a
tapar amb un tap de suro que li ajusto”, explica. “El suro
és un material amb molt de caliu, agradable, que també
es fa servir per insonoritzar espais”, recorda.

ESPAI, ESTRIS I MAQUINÀRIA
L’edifici fabril que avui és espai museístic dedicat al suro
a Palafrugell embelleix el passat, “aconsegueix donar
més relleu a les obres, a les fotos, a les màquines i a tot.
La seva arquitectura l’ajuda a convertir-se en una delícia”, diu Rosa Regàs. Ella va viure, fa poc, una experiència que li fa obrir més els ulls a espais de recuperació
de la memòria històrica de la mà de la indústria. Explica
que “els meus besavis, a l’any 1880, tenien un obrador
de xocolata a la pedra, a Barcelona, al carrer d’En Gignàs, 14. I jo, fins ara que vaig fer una visita a un museu
de la xocolata de Sueca, on s’expliquen la història i les
elaboracions de la família dels xocolaters Comes, no he
entès per què en deien xocolata a la pedra. Allà vaig
veure com es treballava la xocolata fosa, com l’estenien
sobre una pedra ondulada”. Per tant, com bé ella diu
des del Museu del Suro de Palafrugell, “la informació
d’aquests museus no és només per als locals, en aquest
cas per als de Palafrugell, sinó per a tothom”.
I no se li escapa un mínim detall de l’espai. “Organitzen moltes activitats i exposicions temporals. Pots fer la
visita sola, que ja és interessant. Sense ser cap experta, el gaudeixes, i no està gens atapeït de coses. Però

si t’acompanyen a fer la visita guiada, encara millor”.
I encara destaca un altre detall, mirant des de fora, a
través dels vidres: “Fixa’t, tenen espais per recollida selectiva de brossa. Aquest museu sembla construït amb
els criteris d’utilitat, llum i bellesa dels petits museus
que jo conec de Nova York”. [
Carme Escales és periodista.

Museu del Suro
Placeta del Museu del Suro, s/n. Palafrugell
Tel. 972 307 825
info@museudelsuro.cat • www.museudelsuro.cat
Juliol i agost, obert de dilluns a dissabte de 10 a 14
i de 17 a 20.30 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Resta de l’any, de dimarts a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Tarifa individual, 3 €. Tarifa reduïda,1,5 €.
Visita guiada adults (en català o castellà), 4 € (grup mínim de
25 persones. Si no s’arriba al mínim, 90 € per grup)
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La telegrafia òptica
aL CASTELL DE SANT MIQUEL

A mitjan segle XIX, un centenar de torres
de telegrafia connectaven Catalunya. des del
castell de Sant Miquel aprenem història de la
comunicació i gaudim de vistes magnífiques
text

Jaume Perarnau foto Pere Català Roca

L

a telegrafia òptica va néixer a França a finals del
segle xviii. Era un sistema visual de transmissió de
missatges i comunicacions basat en les posicions
d’uns braços que s’articulaven segons un codi de
centenars de paraules i frases preestablertes. Amb una
persona a cada torre i una ullera de llarga vista observant les torres anteriors i posteriors, aquest sistema
permetia enviar missatges a molta més velocitat que
el tradicional correu a cavall.
A l’Estat espanyol l’inici de les xarxes de comunicació
per telegrafia òptica va començar molt tard, l’any 1844,
pràcticament quan es començava a implementar la telegrafia elèctrica a bona part d’Europa, d’aquí que el
seu període de funcionament hagués estat relativament
curt: 1857 per a la telegrafia civil i 1862 per a la militar.

LA XARXA DE TELEGRAFIA ÒPTICA A CATALUNYA
A l’Estat espanyol, a mitjan segle xix, el nou estat liberal
es troba en procés de consolidació i necessita establir
una bona comunicació i coordinació entre la capital de
l’Estat i els organismes estatals establerts a Barcelona.
Una d’aquestes actuacions va ser la construcció d’una
xarxa de telegrafia òptica, dissenyada pel coronel José
M. Mathé, que va construir solament tres de les moltes
línies previstes inicialment per a tot l’Estat: la de Madrid
a Irún; la de Madrid a Cadis, i la de Madrid a la frontera
francesa passant per València i Barcelona, que entrà en
funcionament en la seva totalitat l’any 1850.

Paral·lelament, el conflicte de la Guerra dels Matiners, o Segona Guerra Carlina (1846-1849), va propiciar la construcció de diverses xarxes de telegrafia òptica
militar per controlar d’una manera ràpida i segura les
comunicacions a l’interior d’un país revoltat i convuls.

LES TORRES DE SANT MIQUEL
Al cim del puig de Sant Miquel, a l’est de la ciutat de
Girona i en els primers contraforts de la Serra de les
Gavarres, s’hi aixequen dues torres de telegrafia òptica,
una civil i una altra militar, de les gairebé 110 torres que
es van construir arreu de Catalunya.
Mentre les torres de la línia civil es feien, majoritàriament, d’obra nova, la urgència de la construcció de
la línia militar va fer que es reaprofitessin les restes de
l’ermita per instal·lar-hi al damunt l’aparell de comunicació i transmissió. L’elecció era lògica, ja que a més de
poder-la posar en funcionament de forma immediata
(solament calia encabir-hi la maquinària i una petita
guarnició), disposava també d’una magnífica visibilitat
i qualsevol missatge rebut podia ésser tramès fàcilment
fins a Girona. Prova d’aquesta bona situació és que la
torre de la línia general civil, de nova planta, se situés
just al costat. Aquesta seguia un model habitual: planta
quadrada i entrada per una porta situada a 3 metres del
terra; una segona planta per als mecanismes de funcio
nament i per al personal, i una terrassa superior on
estava instal·lat l’aparell de comunicació. Aquesta mena
de torres disposaven d’espitlleres i, en alguns casos,
com la de Sant Miquel, estaven envoltades d’un fossat.
La torre de Sant Miquel es comunicava anteriorment
amb les de Girona, Bescanó, Brunyola, entre altres, i
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La torre de
telegrafia de Sant
Miquel dominava
les valls de Sant
Daniel i de Celrà.

posteriorment amb les de Fellines, Coll d’Orriols, Pontós,
etc. Per la seva banda, la torre militar formava part de la
línia circular que tancava la comunicació entre Barcelona
i Girona per Hostalric i, també, des de Barcelona a Girona
per Manresa i Vic. Comunicava amb les torres de Vilobí
d’Onyar i Santa Coloma de Farners i amb la de Girona.
La torre militar ja estava en servei a mitjan 1849. La civil entrà en funcionament poc després. L’any 1855 s’ordenà que totes les torres de la línia civil passessin a control
militar. En aquell moment totes dues línies ja es trobaven
en desús. L’any 1857 havien deixat de funcionar definitivament (la línia de telegrafia elèctrica de la frontera
a Girona va començar a funcionar l’any 1856) fins que,
finalment, la Reial Ordre del 19 de setembre de 1862
suprimia oficialment les línies de telegrafia òptica. [

Per saber-ne més:
• Lluís Bayona, Lluís Buscató, “El conjunt de Sant Miquel:
actuació restauradora sobre el conjunt”, a Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, vol. XLVI (2005), pàgs. 183-200.
• Lluís Len, Jaume Perarnau, La telegrafia òptica
a Catalunya. Col. Temes de Patrimoni Industrial, núm. 1,
Ed. mNACTEC i Rafael Dalmau, 2004.
• Jaume Prat, 4 pedres de... la telegrafia òptica a Catalunya.
Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 2004.

V
X
V
X
V
X
V
VXVXVXV
• Blogs del mNACTEC: Del Telègraf a Internet:
http://mnactec.cat/blog/del-telegraf-a-internet

Jaume Perarnau és director del mNACTEC.
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EL VAIXELL PEIX
DE NARCÍS MONTURIOL
Millorar les condicions
de treball dels pescadors
empordanesos: aquest va ser el
propòsit inicial de Monturiol
per desenvolupar un giny
submergible. Però va ser ell
realment l’inventor del submarí?
54

j

Plànol del segon model d’Ictíneo, l'any 1865.

Enric Garcia Domingo
fotos Museu Marítim de Barcelona
text

A

bans de recordar l’aventura de Narcís Monturiol i del vaixell peix que va inventar, cal aclarir
un parell d’idees. La primera, que tot i que el
llenguatge comú ens duu a parlar d’un submarí, en realitat abans del 1945 hauríem de parlar de
vaixells submergibles en determinades circumstàncies,
però que no podien realitzar una activitat prolongada
sota l’aigua. En aquell darrer any de la Segona Guerra
Mundial, els alemanys van posar en servei els seus UBoot del model XXI, el primer submarí autèntic, que
afortunadament va arribar massa tard per influir en
el curs del conflicte. Un exemplar original, el Wilhelm
Bauer, es pot visitar al museu marítim de Bremerhaven.
La segona idea que cal apuntar és que, al contrari
del que molta gent pensa, si bé Monturiol va dissenyar
i construir un prototip de submergible, no va ser ell l’inventor del submarí.

b

Retrat de Narcís Monturiol. Oli sobre tela
de Ramon Martí i Alsina, 1863.

Submarí o submergible:
qui va inventar la cosa?
No existeix l’inventor del submarí, de la mateixa manera que no hi ha un únic “inventor” de l’automòbil o del
ferrocarril. La història de la tecnologia és una obra col·
lectiva en què moltes persones fan una aportació, una
millora o una contribució fins que algú és capaç d’assolir
un prototip funcional. En el cas del submergible, tot i
que resulti temptador considerar que Narcís Monturiol
en va ser l’inventor, en rigor només podem dir que el
figuerenc va formar part de la galeria d’inventors que
van fer aportacions al disseny d’un vaixell submergible
operatiu, i que, malgrat el fracàs final, algunes de les
seves realitzacions van ser incorporades a l’herència
tecnològica que permet l’existència del submarí actual.
El primer submergible que mereix aquest nom és
el que va construir l’any 1801 el nord-americà Fulton
(1756-1815), i que va batejar amb el nom de Nautilus.
Era una nau cilíndrica de 6,5 m d’eslora, amb buc de
fusta folrat de coure. La propulsió es feia en immersió
per mitjà d’una hèlix accionada pels tripulants, i en superfície gràcies a un pal plegable i una vela. Fulton va
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Més que no pas ser-ne
l’inventor, Monturiol va formar
part de la galeria d’enginyers
que va fer aportacions
essencials per al disseny
d’un vaixell submergible
oferir el seu invent al Govern francès, però tot i que les
proves van ser satisfactòries (va romandre 5 hores submergit, a 8 m, amb 3 homes dins), fou desestimat per
considerar-se una arma poc honorable per a la guerra
al mar. Un altre prototip d’èxit relatiu va ser el Brandtaucher de Wilhelm Bauer (1822-1875), bastit el 1851
però que no va superar les darreres proves de forma
satisfactòria.
No va ser fins al final del segle xix que es van posar
en servei els submergibles amb capacitat de prestar
mínimament el servei a què estaven destinats, bàsicament militar. Gustav Zedée construí el Gymnote el
1888, i aquell mateix any l’espanyol Isaac Peral va introduir un avenç fonamental, la propulsió elèctrica en
immersió. Gairebé 10 anys més tard Labeuf va presentar el Narval, el primer submergible realment operatiu
de la història.

L’Ictíneo o el vaixell peix
Narcís Monturiol Estarriol (1819-1885), amb els seus
projectes per desenvolupar una nau per a la navegació
submarina, és un dels millors exemples de les tensions
i contradiccions que va viure el segle xix des del punt
de vista del desenvolupament de la ciència i la tècnica. Un segle d’optimisme científic, de somnis i d’enginy
desbocat, en dialèctica constant amb les possibilitats
tecnològiques reals, i amb els interessos econòmics i
polítics dominants.
Enginyer autodidacte, escriptor, pintor, inventor i
polític revolucionari, Monturiol exemplifica aquestes
contradiccions. S’hi sumava també la dualitat habitual
en molts inventors, que barregen creativitat, empenta
i capacitat de seducció amb un caràcter fort, impulsiu i
un punt messiànic. Un forçat distanciament de l’activitat política el va portar cap al terreny de la ciència i la
tècnica, camps des dels quals Monturiol veia possible
treballar per a la millora de les condicions de vida dels
seus contemporanis, idea mare de molts dels inventors
i científics amateurs del moment. No cal insistir en la
importància d’un moviment maquinista que identifica
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sovint màquina i progrés, o dit d’una altra manera, progrés científic i tecnològic amb progrés social.
L’any 1856, a Cadaqués, Monturiol va observar el treball dels bussos corallers i els seus accidents. Això li va
despertar la idea de dissenyar un giny submarí que millorés les condicions de vida i de la feina dels pescadors
i, de passada, obrís múltiples possibilitats d’explotació. A
partir d’aquí podem observar tres dimensions diferents
del desenvolupament científic de mitjan segle xix.

Sis funcions, sis reptes
El primer front és la mateixa recerca sobre l’objecte d’estudi, en aquest cas la nau submergible, i la resposta a
diferents reptes tècnics. Calia dissenyar una embarcació
que contingués sis funcions tan bàsiques com difícils
d’assolir. Primera, immersió dins del mar (la nau ha de
ser hidrodinàmica i suportar la pressió de l’aigua a grans
profunditats). Segona, aturada a voluntat (la nau ha de
comptar amb sistemes que permetin parar en qualsevol
moment sense desestabilitzar-se). Tercera, navegació
en qualsevol sentit (la nau s’ha de poder desplaçar en
vertical i en horitzontal, i fer canvis de rumb). Quart,
retorn a la superfície a voluntat (cal disposar de sistemes que permetin l’ascensió sense risc). Cinquena, navegació en superfície amb algun sistema de propulsió.
I sisena, immersió durant un temps determinat, sense
comunicació amb l’exterior, per la qual cosa cal crear
una atmosfera interior que garanteixi la supervivència
de la tripulació.
Amb aquestes premisses Monturiol va dissenyar dos
submarins que va batejar amb el nom d’Ictíneo (nau
peix), ambdós construïts als Talleres Nuevo Vulcano,
ubicats al port de Barcelona. El primer, construït el 1859,
tenia 7 m d’eslora, 2,5 m de mànega (ample) i 3 m
d’alçada, i va arribar a submergir-se a 20 m en aigües
del port de Barcelona. Aquell primer Ictíneo aportava
algunes novetats molt valuoses, senzilles en concepció
però eficients, que han quedat per sempre: el doble
buc i la utilització de compartiments inundables per
facilitar la immersió. Per contra, no va poder resoldre
els problemes fonamentals de la propulsió (utilitzava
el mateix sistema que Fulton 60 anys abans) i de la
reserva d’aire: disposava, només, d’aquell que hi havia
dins el buc. Per tant, les immersions finalitzaven quan
s’extingia l’oxigen.
El segon prototip era molt més elaborat i aportava novetats molt enginyoses. Va ser avarat el 1864, feia 17 m
d’eslora, 3 m de mànega i 3,5 m d’alçada, acollia una
tripulació de 20 homes (16 d’ells com a força propulsora) i podia assolir 30 m de fondària. Des del punt de
vista tecnològic les aportacions de llarga durada en la
indústria submarina van ser la utilització de les denominades vejigas natatorias, que milloraven les maniobres
d’immersió i emersió, i l’assaig d’un motor químic basat
en una reacció química exotèrmica (amb una barreja de

zenc, clorat de potassa i peròxid de manganès) que, a
més de produir la calor necessària per aconseguir vapor,
purificava l’aire de l’interior del buc; creava una atmosfera artificial que es regenerava indefinidament.
El projecte de Monturiol vivia a cavall entre dues tecnologies, i el resultat final se’n va ressentir. L’aposta per
la construcció en fusta (els dos Ictíneos disposaven d’un
doble buc de fusta d’olivera) en un món que mirava ja
al ferro i l’acer era un punt de partida dèbil. També ho
era la capacitat de la indústria naval catalana, les limita
cions en l’accés a les matèries primeres i a la tecnologia.
La distància entre la imaginació i les possibilitats reals
era massa gran. Tot i que encara es pot discutir si els
submergibles van navegar efectivament, el fet és que
l’aventura va acabar de forma sobtada i definitiva. Aquí
encaixa molt bé la reflexió de Puig-Pla i Roca, quan recorda que els contemporanis de Monturiol no van anar
gaire més enllà (fent aportacions segurament menys
transcendentals), i quan llança una idea fonamental:
que és un error jutjar una innovació tecnològica en
funció de si va funcionar o no, en comptes de fer-ho
pel valor intrínsec dels avenços proposats. Per tant, des
d’una perspectiva més àmplia, les aportacions reals i la
contribució dels Ictíneos a la història del submarí sumen
molts punts a favor de Monturiol.

Públic versus privat
La segona dimensió passava per l’oferta d’una millora
social que ni l’empresa privada ni l’Administració van
recolzar. Malgrat les bones perspectives mostrades per
l’Ictíneo en les proves fetes al port de Barcelona l’any
1859 o al port d’Alacant el 1861, l’Estat no va assumir
el projecte com a propi, ni li va oferir cap tipus d’ajut
indirecte, més aviat el contrari. Probablement les estructures de l’Administració no estaven preparades
per discriminar el que tenia futur del que era fantasia.
A la proliferació extraordinària i incontrolable d’invents
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La societat La Navegación Submarina es va fundar
el 1864 per finançar amb fons privats el projecte de Monturiol.

r

Model original de l’Ictíneo
construït pels volts del 1858.
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Homenatge des de Berlín
Un lloc inesperat on trobem reconeixement
i homenatge a Monturiol és a Alemanya.
durant la Segona Guerra Mundial el
país tornava A generar la tecnologia
capdavantera en el món de la navegació
submarina, ara aplicada amb dedicació
germànica a la destrucció. L’any 1941, en el
moment àlgid de la batalla de l’Atlàntic, els
submarins semblaven l’arma que decantaria
el resultat de la guerra. L’enginyer naval Hans
Techel (qui treballava en aquest camp almenys
des del 1907 i més tard fou director del projecte
de disseny de submarins d’alta mar durant la
Gran Guerra) va publicar llavors a BerlÍn un
fulletó de 16 pàgines titulat Der Ictineo von
Narciso Monturiol: Beitrag zur Geschichte
des Unterseebootes. En aquesta publicació,
que podeu consultar a la biblioteca del Museu
Marítim de Barcelona, es retia homenatge a
l’aventura de Monturiol i es posava el focus en
aquells elements innovadors de l’Ictíneo.

7

L’Ictíneo a punt
de ser avarat.
Fotogravat de
J. Thomas & Ca. feta
probablement a partir
d’un daguerreotip.
1858.
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i ginys pròpia del moment cal sumar un Estat caracteritzat per una miopia endèmica, per un desinterès manifest per la ciència (com va dir Unamuno, “que inventen
ellos”) i per ser esclau de dinàmiques paralitzants. Un
panorama poc receptiu a l’activitat de Monturiol.
Per contra, la societat civil s’hi entusiasmà. El rebuig
institucional va portar Monturiol i els seus col·laboradors
a crear una societat, La Navegación Submarina (1864),
i confiar en la iniciativa privada. El desinterès de les
autoritats era proporcionalment invers a l’entusiasme
popular que despertaven el figuerenc i el seu invent.

Una empresa moderna
en un món encara antic?
Un tercer front era la viabilitat econòmica, a partir
d’unes necessitats de finançament continuades per a
una inversió poc atractiva, i el fracàs a l’hora de donar
solucions tecnològiques assumibles per a la indústria
del lloc i el moment. El final és conegut: col·lapse empresarial, desballestament del prototip i abandó total
del projecte. La Navegación Submarina va fer fallida i
el 1868 l’Ictíneo va ser venut com a ferralla.
Cal dir que Monturiol ja el 1858 contemplava la possibilitat de construir un Ictíneo de guerra, substituint els
elements destinats a la pesca per armes. Aquesta versió
podria haver aportat viabilitat econòmica al projecte. En
tot cas, és una part de la història sovint silenciada perquè no encaixava amb la imatge recreada de l’inventor

pacifista i progressista, malgrat que demostra la seva
capacitat d’adaptació, el seu coneixement de l’estat de
la qüestió en matèria de guerra naval i també el fracàs
de les autoritats en veure per on caminava el futur.
Finalment, una altra de les aportacions més interessants de Monturiol, segons l’enginyer Enric Freixa, va ser
la creació d’una veritable oficina tècnica per desenvolupar el seu projecte. Dona un pas conceptual important
i incorpora la modernitat; es passa de treballar a casa
de l’inventor a muntar un taller on diferents especialistes treballaven a peu d’obra. L’abundant producció
de plànols i esquemes que conserva el Museu Marítim de Barcelona són una bona prova d’una manera de
treballar plenament integrada en un sistema industrial
ben arrelat, distanciat del món de la construcció naval
tradicional. Tot i que ni Monturiol ni els seus principals
socis tenien formació acadèmica, entorn del projecte
s’hi van aplegar alguns tècnics, com ara Josep Missé,
Joan Monjo o Damas Calvet, que aportaven un aire nou
i trencaven la imatge de l’inventor excèntric i solitari.

Mort i transfiguració
El llegat de Monturiol cristal·litzà en el llibre Ensayo
sobre el arte de navegar por debajo del agua, escrit
el 1869 i publicat el 1891, alguns anys després de la
seva mort. La seva publicació té relació directa amb
la irrupció en escena d’Isaac Peral el 1890. Llavors, i a
diferència de molts altres inventors i invents de l’època,

es produeix un fenomen social de reivindicació de Monturiol com a precursor. Les aportacions científiques es
reinterpreten i magnifiquen sota el prisma de la personalitat de Monturiol, qui a més era català, empordanès i
republicà, trets que propicien amors i desamors radicals
i que sovint distorsionen la realitat. La reivindicació de
les aportacions tecnològiques es barreja amb lectures
més subjectives sobre el maltractament rebut per l’Estat,
el llast de la seva catalanitat. Passa de ser un inventor
d’èxit relatiu (i fracàs igualment relatiu) a ser l’inventor
del submarí abocat a l’oblit per interessos foscos. Comença llavors un procés de reivindicació moral que ha tingut
un gran impacte en la nostra societat, amb el resultat
sociològicament interessant que tothom coneix el seu
nom i la seva figura, però realment poca gent seria capaç
d’explicar quines van ser les seves aportacions reals a la
història de la ciència i la tècnica.
L’obra de Monturiol ha estat redecorada fins al punt
de crear un mite que no sempre fa justícia al personatge.
Per tant, cal fer un esforç per tal de separar els aspectes
científics i tecnològics de tots aquells que giren entorn
del personatge i la seva circumstància, de manera que
la narrativa sobre la ciència i la tècnica del segle xix no
quedi contaminada per la literatura o l’hagiografia. [
Enric Garcia Domingo és cap de l’Àrea de Gestió de
Col·leccions i Coneixement del Museu Marítim de Barcelona.

Per saber-ne més
• El Museu Marítim de Barcelona conserva alguns materials
i molts plànols originals de l’Ictíneo, així com una recreació
visible al jardí del museu. Trobareu aquests materials i
d’altres a la pàgina http://museusenlinia.gencat.cat
• Carles Puig-Pla i Antoni Roca Rossell,
www.iesmonturiol.net/web/html/centre
/docs/revisio_hist.pdf
• Antoni Roca Rossell, “La ingeniería y el proyecto del
Ictíneo de Monturiol (1857-1868)”, a Scripta Nova, Revista
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universitat de
Barcelona, Vol. VI, núm. 119 (96), 1 d’agost de 2002.
www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-96.htm
• Santiago Riera Truébols, Narcís Monturiol. Una vida
apassionant, una obra apassionada. Barcelona, CIRIT,
Generalitat de Catalunya, 1981.
• Josep Puig Pujadas. Vida d’heroi. Narcís Monturiol,
inventor de la navegació submarina. Barcelona, Impremta i
llibreria L’Avenç, 1918 (hi ha una edició facsímil editada
per l’Ajuntament de Figueres l’any 1985).
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Danone, E
de barcelona
al món

de producte terapèutic,
el iogurt va passar a ser
un imprescindible
a les nostres neveres
text
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Redacció fotos Danone

ls orígens de Danone cal cercar-los en la figura
d’Isaac Carasso (Salònica, 1874 – París, 1939).
Carasso procedia d’una família jueva sefardita
que des de l’expulsió dels jueus de la península
Ibèrica, l’any 1492, s’havia establert a Salònica. Tot i el
pas de generacions, la família va mantenir viu el ladí,
el dialecte dels jueus espanyols, i fins i tot conservaven
la nacionalitat espanyola. Segles després, l’any 1912, es
va iniciar la Primera Guerra Balcànica. Salònica passava
a mans de Grècia, recuperant el nom de Tessalònica, i
els jueus tornaven a ser el boc expiatori, com al segle
xv. El Govern espanyol va enviar un vaixell cuirassat a

j

Carasso va concebre els
pots de ceràmica i de
vidre com a envasos
retornables.
Els que no tornaven,
els considerava
una petita inversió
publicitària.

N7

El 1921 Carasso va registrar la
marca Danone en honor al seu fill Daniel,
conegut amb el sobrenom de Danon.

b

Un grup de metges visita
la fàbrica Danone, fundada
el 1919 al Raval de Barcelona.

fi de repatriar els centenars de sefardites que hi vivien.
Ara bé, quan el vaixell va avarar a Constantinoble, hi va
embarcar una delegació diplomàtica i va girar cua sense
acollir cap d’aquells jueus.
El comerciant Isaac Carasso i la seva família no es
van conformar, i van travessar Europa en tren. La Primera Guerra Mundial els va sorprendre a Suïssa, un país
neutral on bé es podien haver quedat per sentir-se més
segurs. Tanmateix, va ser més forta la crida de Sefarad,
i els Carasso van creuar França fins a tornar als seus
orígens remots, a Barcelona.

EL IOGURT, LA SOLUCIÓ
A la Ciutat Comtal Carasso va reprendre l’activitat comercial amb l’exportació a França de vins i olis. No va
trigar a assolir un bon nivell econòmic i una bona posició social. Però a Barcelona també va tenir una idea genial quan va constatar que molts nens patien infeccions
intestinals. El iogurt, un producte típic als Balcans tant
pels seus beneficis per a la salut com pel fet de ser un
aliment tradicional, podia ser part de la solució.
Carasso, emprenedor de mena, va contactar amb
metges per valorar la possibilitat que receptessin iogurt

a pacients amb afeccions digestives. I tot seguit, amb un
nebot i dos treballadors, va començar a fer les primeres
proves de la producció del iogurt. Es va establir en un
local del carrer dels Àngels, número 1, al barri del Raval,
on avui una petita placa commemora el lloc.
En aquella primera etapa, la llet s’escalfava en dues
tines de coure que es remenaven amb pales de fusta.
La llet calenta es barrejava amb ferments de iogurt i

Lleteria Colomer,
els pioners
Cal dir que Danone no va ser la primera
marca de iogurt a Barcelona, ja que
el 1908 se li havia avançat la Lleteria
Colomer, amb el seu obrador artesanal de
kèfir i iogurts al passeig de Gràcia. Aquesta
empresa també elaborava els lactis com
a productes terapèutics, reconstituents
i desinfectants de venda a les farmàcies.
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es distribuïen inicialment en pots de porcellana; se’n
produïen 400 pots diaris, de venda a les farmàcies.
Ja des dels inicis en va fer publicitat a la premsa, que
va ser un dels secrets de l’èxit. La imatge de la marca
es va fonamentar en els seus beneficis com un “aliment
potent i reconstituent per a l’estómac i els intestins”,
a més que en remarcava l’origen oriental. No era un
detall banal: anys abans, el premi Nobel Métxnikov, en
les seves recerques sobre immunologia (vegeu requadre), havia remarcat que en una vall dels Balcans, on es
prenia assíduament una llet acidificada, l’esperança de
vida de la població era notablement superior a la resta.
El iogurt es revelava pràcticament com un elixir contra
l’envelliment.

EL PAS A LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
Val a dir que Isaac Carasso no va ser el primer a elaborar
el iogurt a Barcelona, ja que quan va iniciar la producció, la Lleteria Colomer ja feia pràcticament una dècada
que elaborava lactis amb la mateixa filosofia (vegeu
requadre). El que va donar caràcter pioner a Carasso
va ser el fet de passar de la producció artesana a la
industrial, i de perfeccionar aquest procés. Això es va
produir a mesura que el iogurt, més enllà de les propietats medicinals, es convertia en un aliment indicat per a
berenars i postres: aleshores, a més de les farmàcies, el
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1919, porcellana

producte es va començar a distribuir a lleteries, granges
i botigues de queviures.
Una altra gran idea de Carasso va ser la distribució
dels iogurts en caixes mitjançant el servei de carters que
es traslladaven en tramvies: cada matí, abans de començar el repartiment del correu, lliuraven els productes als diferents punts de venda. Solucionava així una
de les partides més costoses del negoci, la distribució.
Aviat el fill d’Isaac Carasso, Daniel —de qui el producte va prendre el nom—, va agafar les regnes del negoci.
El va estendre a Catalunya i Espanya (la primera fàbrica
a Madrid va obrir el 1927), a França (el 1929) i als Estats
Units (americanitzant la marca com a Dannon). Per fer
aquesta expansió Daniel va optar per elaborar versions
menys àcides del producte, perquè fos més plaent al
paladar i, de retruc, més comercial. I la va encertar. De
fet, el gran èxit a França és el que ha fet que sovint
s’oblidi l’origen català de la marca Danone. La realitat,
senzillament, és que el producte va tenir dues etapes
que van ser fruit de visions comercials molt diferents: la
visió local del fundador de la marca a Barcelona, Isaac,
i l’aspiració internacional de Daniel.
A Catalunya van sorgir diferents empreses làcties,
com Letona o Marinette, però Danone va obtenir un
predomini imparable en el camp de les llets fermentades. [
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1951, cartró parafinat

N

1967, plàstic

b

1978, plàstic poliestirè

7

dècada de 1980, plàstic
poliestirè adaptat
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D’entre les primeres lleteries productores de iogurts, Danone va
destacar per la introducció de maquinària industrial.

un producte avalat pel premi nobel

Nz

1969, plàstic
termoformat en línia

L’ANY 1908 EL MICROBIÒLEG RUS ILIÀ MÉTXNIKOV VA DEMOSTRAR ELS EFECTES
BENEFICIOSOS DEL IOGURT PER A LA REGENERACIÓ DE LA FLORA INTESTINAL,
I AQUEST VA SER UN DELS MOTIUS PELS QUALS VA SER GUARDONAT AMB EL
PREMI NOBEL DE MEDICINA. SEMBLA QUE ISAAC CARASSO,
FUNDADOR DE DANONE, VA COINCIDIR AMB MÉTXNIKOV A
PARÍS I GRÀCIES A AIXÒ VA AMPLIAR ELS CONEIXEMENTS
QUE JA TENIA SOBRE EL IOGURT ARRAN DE LA TRADICIÓ
BALCÀNICA. UN COP A BARCELONA, CARASSO VA
REGISTRAR LA MARCA DANONE “PARA DISTINGUIR
LECHE CUAJADA, FERMENTADA BÚLGARA, LLAMADA
COMUNMENTE YOGHOURT”.
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un segle enrere, el
Pirineu era un territori
aïllat i empobrit. les
companyies d’explotació
hidroelèctrica van obrir
carreteres, van generar
moviment econòmic i
van revolucionar l’alta
muntanya. Els museus del
Pallars narren aquella
transformació cabdal
64

El Pallars,
indústria
d’alta
muntanya
fotos

text Sergi Ramis
Sergi Ramis, César Barba i Òscar Rodbag

C

om si fos una picada d’ullet de la història, la Vall
Fosca va ser el primer lloc de l’Estat espanyol
on es va generar llum gràcies a l’explotació dels
estanys naturals de l’entorn. Cap al 1914 es va
posar en marxa la primera gran central, en un repte
d’enginyeria increïble per a l’època: es van connectar els
llacs que hi ha per sobre dels 2.000 m d’altitud i l’aigua
es va fer baixar a tota velocitat per un vessant molt
costerut dins una gran canonada, en el que llavors era
el salt més alt d’Europa. La impressionant força obtinguda activava unes turbines que generaven l’electricitat
necessària per posar en funcionament les fàbriques de
les comarques del pla i il·luminar-ne les ciutats.
Avui el Museu Hidroelèctric de Capdella explica tots
aquests avatars històrics i mostra una sèrie de fotografies
i documents on es poden comprovar els colossals treballs duts a terme per modificar l’estat natural de la vall
i convertir-la en una gran generadora d’energia elèctrica.
L’obertura de carreteres, l’arribada d’immigrants de
tot arreu, la posada en marxa de telefèrics i carrilets
de transport de materials, la construcció fins i tot de
fàbriques de ciment per construir les preses..., tot plegat va ser una revolució econòmica i social que queda
reflectida en els plafons informatius, amb fotografies

VN

El Museu Hidroelèctric de Capdella
posa en funcionament les turbines que un
segle enrere generaven electricitat.
Fotos de César Barba.

d’època i documents acreditatius, de la sala Emili Riu.
I el més sorprenent és que la central continua funcionant amb turbines, alternadors i altres components originals que no han perdut capacitat des del 1914, fa ja
més d’un segle.
A l’estiu, els visitants es beneficien del telefèric que
en principi va servir per salvar el fort desnivell entre la
central i els llacs superiors i pujar-hi els materials. Ara
són els turistes els qui pengen d’un fil al costat de cascades salvatges i es planten en pocs minuts en un entorn
privilegiat encabit en el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
A més de les instal·lacions i l’exposició sobre l’època
de la construcció, el Museu Hidroelèctric de Capdella té
un departament que organitza tallers didàctics dirigits
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El telefèric de Capdella, que formava part del vell complex hidroelèctric,
té ara un ús turístic. Foto de Sergi Ramis.

r

Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. Foto de César Barba.

especialment a escolars i també hi ha un servei de visites guiades en les quals s’explica la innovació implementada a finals del segle xx, quan es va instal·lar el
sistema reversible de Sallente, en què l’excés d’energia
produïda s’aprofita per fer remuntar l’aigua al seu lloc
d’origen i així crear un “circuit tancat” eficient. També
fan sortides a la natura i s’acosten a les antigues mines
d’urani de Castell d’Estaó.

La sal, element vital
En un enclavament molt menys aïllat del panorama
general, ja que es troba al costat d’un dels eixos viaris
més importants del Pirineu català, hi ha el Museu de
Gerri de la Sal. El topònim no enganya: Gerri ha estat
tradicionalment un poble productor de clorur de sodi
gràcies a una font que raja a sota mateix de l’antiga vila
closa. No se sap del cert des de quan, per bé que hi ha
abundant documentació medieval que acredita la creació de plataformes aprofitant la petita plana que hi ha al
costat del riu per evaporar l’aigua i comercialitzar la sal.
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Retorn a la vida tradicional
El viatge al Pallars ens ofereix altres
possibilitats, a més dels espais museístics
integrats en la Xarxa de Museus de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
A Salàs de Pallars, una original iniciativa
privada ha desembocat en l’obertura
de fins a vuit botigues tradicionals on
s’han recuperat els espais físics i les
mercaderies de la farmàcia, els queviures,
la barberia, l‘estanc, el quiosc, el cafè, la
merceria i la impremta. Un viatge al món
comercial de finals del segle xix i el segle xx
absolutament romàntic i evocador.
A Esterri d’Àneu trobem el prestigiós
Ecomuseu, un veterà obert l’any 1994
que recull les formes de vida tradicional
al Pallars. La Casa Gassia n’és el nucli
principal, amb habitacions, estris,
vestimenta i mobiliari tal com es feia servir
una centúria enrere. està coordinat
amb una dotzena d’espais més de
la zona per oferir una visió integral
del transcórrer tradicional pallarès.
A Tavascan tenim l’oportunitat de visitar la
central hidroelèctrica subterrània i veure
així unes instal·lacions molt originals
per a l’aprofitament de l’aigua en el camp
de la producció d’energia elèctrica.
El Tren dels Llacs, per la seva banda,
uneix Lleida, Balaguer i La Pobla de Segur
en un comboi clàssic. aquesta línia, que
funciona des del 1924, mostra alguns
dels paisatges més espectaculars de
les Terres de Ponent.

N7

L’activitat salina als Pirineus va ser abandonada,
però al Museu de Gerri de la Sal la podem reviure.
N’explica els processos i en mostra els estris i la maquinària.
Fotos: Ajuntament de Baix Pallars / Museu de Gerri de la Sal.

De fet, el Museu de Gerri té en l’alfolí —magatzem—
del segle xv el nucli fort del seu centre expositiu. És
un edifici quadrat de tres plantes. A nivell de carrer hi
havia els magatzems i els molins que trituraven la sal
per empaquetar-la. Al primer pis hi havia els assecadors
i les balances de pesatge, i un conducte per tirar-hi el
mineral avall i que quedés guardat a la planta baixa. El
segon pis havia acollit una escola i un petit teatre, de
manera que l’alfolí no tenia només un ús industrial sinó
també social, educatiu i lúdic.
Actualment el museu només aprofita la planta baixa,
on per mitjà de maquetes i audiovisuals els visitants
poden entendre què passava des que l’aigua sortia del
brollador i es desviava a les basses d’evaporació fins que
es recollia el mineral rastrejant-lo a mà, portant-lo als
assecadors, a les balances, i finalment fent la trituració
per a l’empaquetat. S’hi exhibeixen peces entranyables
com el toldo, una paradeta de venda de la sal. També
hi ha antigues màquines d’ensacat i empaquetat, i mostres de les caixes amb les quals es venia al detall. La sal

emmagatzemada al llarg dels segles a l’alfolí ha deixat
una empremta inesborrable a les parets, on ha quedat
per sempre encastat part del mineral.
Hi ha un espai dedicat a la memòria oral, en què masovers, jornalers, escampadors, venedors o empresaris
han enregistrat de viva veu les seves experiències en
una activitat tradicional al poble que es va extingir a
principis del segle xx.

Àreu: una serradora i un molí
A l’extrem nord del Pallars Sobirà, dins els límits del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, trobem un nou equipament que
ens parla d’activitats pretèrites lligades íntimament als
recursos naturals i el seu aprofitament: la serradora i
molí fariner d’Àreu, a la Vallferrera.
A la porta d’entrada de la muntanya més alta del país,
la Pica d’Estats, trobem aquesta serradora construïda íntegrament en fusta a l’inici del segle xx i que va ser
modernitzada —amb la incorporació d’elements com ara
l’eix del rodet i els braços articulats— amb peces de ferro.

67
EIX / núm. 05

La ruta
b

La farmàcia, una de les botigues-museu de Salàs de Pallars.
Foto del Museu de Botigues de Salàs de Pallars.

7

La serradora d’Àreu mostra una activitat tradicional
pirinenca avui abandonada: l’explotació de la fusta.
Foto d’Òscar Rodbag / Parc Natural de l’Alt Pirineu.

r

El molí fariner d’Àreu és una altra indústria
tradicional que utilitzava l’aigua com a font d’energia.
Foto d’Òscar Rodbag / Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Les serradores eren fonamentals a inicis del segle
passat, quan el negoci de baixar la fusta surant per
l’aigua del riu va quedar interromput per la construcció
de preses. Amb la desaparició dels raiers i l’obertura de
carreteres, va resultar millor tallar la fusta in situ i carregar taulons i bigues directament en camions, fet que
permet traslladar molta més quantitat en cada viatge.
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La serradora d’Àreu aprofitava el mecanisme també per treballar com a molí fariner. Al cap i a la fi, la
força motriu sempre era l’aigua. Només calia canviar
l’engranatge i connectar-lo a una pedra en comptes a
una serra. En el cas del molí, que és a la primera planta,
va funcionar des del segle xviii fins als anys 1960. Quatre
dècades abans s’hi havia instal·lat també una turbina
per a produir electricitat.
La d’Àreu és una de les dues serradores hidràuliques
que queden senceres a Catalunya, i l’única que encara
funciona igual que ho va fer sempre, amb la seva original roda vertical que feia un moviment de vaivé per
treballar. [
Sergi Ramis és periodista especialitzat en viatges.

Fitxa pràctica
h Museu Hidroelèctric de Capdella

Central de Capdella. 25515 Capdella. Tel. 973 663 001.
Obert del 30 de març al 30 de juny i del 12 de setembre al 14
d’octubre, caps de setmana als matins. De l’1 de juliol a l’11 de
setembre, de dimarts a diumenge. Del 15 d’octubre
a Setmana Santa, dissabtes als matins. Entrada general: 3,5 €.
www.vallfosca.net. Consulteu els horaris precisos en cada
època i també la possibilitat de visites guiades.
h Museu de

Gerri de la Sal
Pl. Àngel Esteve, s/n. 25590 Gerri de la Sal. Tel. 973 662 040.
Obert del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a
divendres, de 9 a 18 h; dissabtes, de 10 a 14.30 i de 16.30 a
20.30 h; diumenges i festius, de 10 a 14.30 h. Del 15 de juny
al 15 de setembre, de dimarts a diumenge, de 10 a 14.30 h.
Entrada general: 4,5 €. http://www.mnactec.cat/
ofertaeducativa/situacio-museu/museu-de-gerri-de-la-sal
Serradora i molí fariner d’Àreu
La Força d’Àreu, s/n. 25575 Àreu (Alins). Tel. 973 624 405.
Obert de juny a setembre; consulteu els horaris i les tarifes
per a visites particulars per telèfon.
http://mnactec.cat

h

h Ecomuseu de les Valls d’Àneu

C. el Camp, 22-24. 25580 Esterri d’Àneu. Tel. 973 853 444.
Obert, a l’estiu, de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 h;
diumenges, d’11 a 14 h. A l’hivern, de dilluns a divendres, de
10 a 14 i de 17 a 20 h, dissabtes de 12 a 14 i de 17 a 19 h.
Diumenges, de 12 a 14 h. Entrada: 4 €. www.ecomuseu.com
h Botigues Museus

Salàs
C. La Pobla. 25693 Salàs de Pallars. Tel. 973 676 266. Obert
de l’1 de juliol al 15 de setembre, de dimarts a diumenges
(dimecres només a l’agost). Del 16 de setembre al 30 de juny,
dimarts i de dijous a diumenges. Consulteu els horaris en
qualsevol època de l’any, la visita concertada és obligatòria.
Entrada general: 5 €. http://botiguesmuseusalas.cat

h Central Hidroelèctrica de Tavascan

i Centre d’Interpretació de l’Aigua
Casal del Poble, s/n. 25577 Tavascan. Tel. 973 623 089.
Obert només amb visites concertades. Entrada general: 7 €.
http://tavascan.wixsite.com/tavascan
h Tren dels Llacs

Atenció als clients de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, tel. 932 051 515. D’abril a octubre, mitjançant
reserva. Tarifa general: 30 €. www.trendelsllacs.cat
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Turisme
industrial
al País
Valencià

text i fotos

E

Un recorregut pel patrimoni
industrial històric del País Valencià
ens descobreix un dels territoris
pioners de la industrialització
a l’estat Espanyol, que ha sabut
conservar el seu valuós llegat
70

César Barba

n un entorn privilegiat i envoltada de bells paratges
naturals, Alcoi ha superat
la seva peculiar orografia a
força d’esplèndids ponts i d’una industrialització primerenca, que ha
llegat a la ciutat exemples notables
d’edificacions fabrils, des dels primitius molins paperers fins a grans
fàbriques tèxtils i metal·lúrgiques.
La localització d’aquestes antigues
edificacions industrials va estar
condicionada pels cursos d’aigua
que creuen el terme. Així, el riu
Barxell va ser el punt triat per a
l’establiment de molins paperers i
manufactures de tints per a llanes,
i la seva unió amb el riu Molinar fou
des de ben aviat l’escenari d’una extraordinària activitat manufacturera.

bj

El pont de Sant
Jordi d’Alcoi
s’eleva 42 metres
sobre el riu Riquer.
Va ser construït
l’any 1925 amb
ciment armat
encofrat i estil art
déco. A la pàgina
anterior, el museu
Explora ocupa
una antiga fàbrica
tèxtil d’Alcoi.

r

Al Parc Natural
de la Font Roja
podem veure
l’immens pou de
glaç de Cava
Coloma.

El paratge del Molinar, que ha
estat declarat Bé d’Interès Cultural,
és a uns dos quilòmetres al sud de
la ciutat d’Alcoi i conserva l’estructura d’aquest enclavament industrial, encara que a partir de la dècada de 1960 les dificultats dels accessos i les noves fonts d’energia alternatives a la hidràulica van fer tancar
moltes d’aquestes fàbriques. Entre
els immobles històrics que perduren destaquen la font del Molinar i
tota la xarxa que abastia d’aigua (i
encara ho fa) la població i la indústria d’Alcoi. La font, amb volta i un
llanternó adornat amb colors vius,
fou erigida originalment el 1421.
També es conserven alguns molins de paper i farina del segle xviii
com el Molí Nou del Ferro i l’edifici

contigu del Molí del Ferro, i com Els
Solers, una antiga fàbrica de paper
que és de les més ben preservades
del conjunt.
Seguint des d’Alcoi el curs del
riu Barxell, o també el sender senyalitzat que surt del barri de Batoi
(SL-CV-25.7), podem apropar-nos
fins al jaciment paleolític del Salt,
un abric ocupat per grups de nean-

dertals fa més de 60.000 anys. La
millor època per anar-hi és el mes
d’agost, durant el qual tenen lloc
les campanyes d’excavacions. Una
altra visita interessant abans de
deixar Alcoi amb rumb a Ibi són els
pous de gel aixecats a la serralada
situada entre aquestes dues poblacions. La carretera CV-797 (i també
el GR-7 per als que vulguin fer el
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Ciutat de València
La ciutat de València compta
amb un ric patrimoni
històric industrial del qual
destaquen dos dels seus
principals atractius turístics,
l’Estació del Nord, un edifici
modernista inaugurat el
1917, amb mosaics de gran
qualitat als sostres, sòls
i parets, bells treballs de
forja i una profusió de la
ceràmica de colors vistosos,
i el també modernista Mercat
Central, on les enormes
naus sostingudes per altes
columnes de ferro forjat
són il·luminades per vitralls
emmarcats entre panells de
ceràmica bigarrats. Menys
conegut però no menys
interessant és el Centre
d’Art Bombas Gens, una
antiga factoria dedicada a
la fabricació de maquinària,
vàlvules industrials i bombes
hidràuliques, convertida en
un actiu espai expositiu on es
pot visitar un refugi antiaeri
construït el 1938 durant
la Guerra Civil, així com un
antic celler de finals del
segle xv.
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“

El ferro, el vidre i la ceràmica s’agermanen
al Mercat Central de València
en el més genuí estil modernista heretat
de Lluís Domènech i Montaner

camí a peu) porta al santuari de la
Font Roja, des d’on es pot arribar
caminant a diversos pous ubicats
dintre del Parc Natural de la Font
Roja. El més accessible és la Cava
de Coloma, un gran pou construït
el 1732 amb capacitat per a més
de 2.000 m3. La neu es recollia al
final de la primavera i s’abocava en
aquestes caves, on es piconava per
compactar-la i transformar-la en
gel. Després es cobria amb palla,
terra, fulles o branques formant
capes per evitar la descongelació.

A l’estiu, es tallava el gel en peces per transportar-les en carros
de tracció animal, cap als nuclis
urbans on es comercialitzava. Uns
altres pous de la zona són el pou
del Nouer, el pou de Simarro i el
pou del Canyo, el més ben conservat i l’únic que encara té la teulada.
A 20 km al sud d’Alcoi trobem
Ibi, una agradable vila que s’estén
als peus de la muntanya Teixereta. De l’enginy d’alguns dels seus
pobladors van sorgir les primeres
joguines fabricades a Espanya, que

7

El pou de gel del Canyo, en el
Parc Natural del Carrascar de la Font
Roja, és també de grans dimensions.
Aquest, a més, conserva la teulada.

b

El Mercat Central de València
va ser projectat el 1914 pels arquitectes
Alexandre Soler i March i Francesc
Guàrdia i Vial, deixebles de Lluís
Domènech i Montaner.

r

L’Estació del Nord, un altre edifici
modernista emblemàtic de València,
construït entre 1906 i 1917.

avui es recorden en el Museu Valencià del Joguet, un centre per a
la conservació, la investigació i la
difusió del patrimoni jogueter, al
mateix temps que és un espai que
permet viatjar a la més tendra infància del visitant. Instal·lat des del
2013 a mítica fàbrica dels Germans
Payá, on encara es conserven maquinària, útils i ferramentes amb
què es van fabricar els joguets de
principis del segle xx, el museu presenta joguines pròpies i col·leccions
que s’han afegit d’altres països.

Destaca la col·lecció de vehicles de
joguina (trens, automòbils, motos i
aparells aeronàutics), així com les
joguines que la família Payà anà
comprant arreu d’Europa, per a utilitzar-les com a model.
Des d’Ibi continuem cap al sud
i passem de la comarca de l’Alcoià
a la de l’Alacantí, per arribar en
25 km a Xixona. El primer que
veiem en apropar-nos a la població és la Torre Grossa, el que queda
de la fortalesa original de l’època
almohade (final del segle xii), quan

NN

El Museu Valencià del Joguet,
a Ibi, exhibeix les joguines produïdes
a la fàbrica Germans Payá
des de l’any 1902.
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A Xixona, l’elaboració de torrons
i massapans es remunta a l’època
medieval. El Museu del Torró
recupera el patrimoni tecnològic
vinculat a aquesta activitat.

la ciutat s’emplaçava als límits dels
regnes de Castella i Aragó. Des
d’aquells temps, segons explica la
tradició, a la zona es conreaven els
ruscs de mel amb què els musulmans van inventar el producte que,
després de molts segles i encara
avui, ha donat fama internacional
a la vila: el torró. Aquestes arrels
ancestrals han portat al fet que
l’activitat econòmica més important de Xixona al segle xx i fins a
l’actualitat hagi estat l’elaboració
de torrons, massapans i dolços. Una
bona manera de conèixer la història d’aquest producte és la visita al
Museu del Torró, que es distribueix
en tres plantes d’un ampli edifici: a
la inferior es presenta una col·lecció d’envasos, publicitats i tot allò
relacionat amb la comercialització;
a la planta intermèdia s’ensenyen
els processos d’elaboració dels diferents tipus de torrons, i la planta
superior està dedicada a la matèria primera necessària per a la seva
elaboració: el sucre, la mel, l’ametlla i l’ou.
Aprofitarem aquest recorregut
pel nord de la província d’Alacant
per fer dues visites d’interès per la
zona. A prop de Xixona, al bell mig
de la vall del riu Vinalopó i envoltada de muntanyes, la ciutat d’Elda ja
era reconeguda internacionalment
a finals del segle xix per la qualitat de les sabates que sortien dels
seus tallers. D’aquí la importància
del seu Museu del Calçat, on s’han
recuperat els processos d’elaboració
i les antigues tècniques sabateres,
amb una interessant exposició de
maquetes, estris, eines i maquinària de treball, completada amb una
col·lecció de sabates que és tot un
recorregut per la història de la humanitat a través dels calçats.
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Acabarem aquest viatge a Benissa, per veure l’impressionant
viaducte de Santa Anna, un testimoni viu dels inicis del ferrocarril
al País Valencià. Situat en la línia
que va de Vila Joiosa a Dénia, amb
una extensió de 264 m i una altura
màxima rasant de 50 m, formava

part del recorregut de l’antic Trenet
de la Marina, i és l’únic que es conserva amb piles metàl·liques en tot
el seu territori. [
César Barba és editor i periodista
especialitzat en viatges.

El Port de Sagunt
El nucli de Port de Sagunt, una de les últimes ciutats factoria
d’Espanya, ens ofereix un passeig per la recent història industrial.
la visita al Forn Alt núm. 2 és tot un símbol no només del procés
siderúrgic que va viure el municipi sinó del procés industrial
a Espanya. Aquesta instal·lació de 64 m d’altura es va aixecar
el 1922 i va ser reconstruïda als anys seixanta. A les seves
entranyes es van gestar, a una temperatura de 1.000 ºC, l’acer
i el ferro que es van utilitzar en grans projectes constructius
del segle xx. El forn va deixar de funcionar l’any 1984, i el 1995
en va començar la restauració, emmarcada dins d’un projecte
museogràfic i didàctic sobre la construcció tècnica i el procés
productiu. Disposa d’un pavelló de recepció de visitants,
on es projecta un audiovisual sobre la siderúrgia saguntina.
la restauració va rebre el Premi Unió Europea de Patrimoni
Cultural l’any 2012.

Fitxa pràctica
h Explora. Expo-museu de la ciutat d’Alcoi

C. Els Tints, s/n. Tel. 965 537 203.
Obert dimarts i dijous de 16 a 18.30 h;
dimecres i divendres de 10 a 14 h;
dissabte de 10.30 a 14 h i diumenges
i festius d’11 a 14 h. Entrada general: 1 €.
www.alcoiturisme.com
h Centre d’interpretació del Parc Natural

del Carrascal de la Font Roja
Carretera Font Roja, s/n (al costat
del santuari). Alcoi. Tel. 965 337 620.
h Museu Valencià del Joguet

Glorieta Nicolás Payá Jover, 1. Ibi.
Tel. 966 550 226. Obert de dimarts
a dissabte de 10 a 13 i de 16 a 19 h;
diumenges i festius d’11 a 14 h.
Entrada general: 2 €.
www.museojuguete.com
h Museu del Torró

Polígon Industrial Ciutat del Torró.
Carretera Busot, km 1. Xixona.
Tel. 965 610 712. Visites guiades amb
degustació de productes. Obert cada dia
de mitjan juliol a desembre (entrada: 3 €).
Resta de l’any (entrada: 1,5 €), tancat
diumenges i festius.
http://museodelturron.com/web
h Museu del Calçat

Av. de Chapí 32. Elda. Tel. 965 383 021.
Dilluns a divendres de 10 a 14
i de 17 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h.
Entrada general: 3 €.
www.museocalzado.com
h Centre d’Art Bombas Gens

Av. de Burjassot, 54-56. València.
Tel. 963 463 856. De dimecres a dissabte
d’11 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenges
i festius d’11 a 15 h. Entrada gratuïta.
www.bombasgens.com
h Forn Alt núm. 2. Port de Sagunt

N

El Barri Obrer del
port de Sagunt es va
construir entre el 1917
i el 1924 per acollir
els treballadors de la
Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo.

Av. Hornos Altos. Sagunt.
Tel. 962 676 558. Visites guiades
de dilluns a diumenge de 9 a 19.30 h,
reservant amb almenys dos dies
d’antelació (actualment les visites
estan cancel·lades i no hi ha data
prevista per a la represa).
https://fcvsagunto.wordpress.com/
horno-alto-no-2

b

L’alt forn núm. 2 del port de
Sagunt és avui un símbol del procés
siderúrgic que va ser tan important
per al desenvolupament de la ciutat.
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Notícies
Neix l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó
El 16 de febrer es va fer l’acte fundacional de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó, que té l’objectiu
de vetllar per la conservació del patrimoni industrial i natural, de la colònia i del territori més proper, així com promoure i
potenciar l’espai. Entre les primeres accions previstes hi ha aconseguir que la colònia obtingui un nivell de protecció patrimonial i crear un projecte de conservació de la memòria històrica a través de testimonis directes que van viure els darrers
anys de la colònia en actiu.

nou espai museogràfic
al Museu del Ciment Asland
El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug ha
inaugurat un nou espai museogràfic que incorpora
un forn de proves per a l’obtenció del clínquer. Es
tracta d’un forn semiindustrial fabricat el 1967 a la
fàbrica Asland i que ara ha estat restaurat.
En el nou espai, els usuaris poden accionar un
botó, pujar les escales per col·locar la pedra calcària
i, després de girar el forn un minut, veure com s’obté
el clínquer. D’aquesta manera poden entendre el
funcionament dels forns rotatoris del ciment, que
transformaven el cru (com la pedra calcària i l’argila) en clínquer, després del procés de cocció entre
1.500 ºC i 1.800 ºC.

Més informació:
MUSEU DEL CIMENT ASLAND DE CASTELLAR DE N’HUG
Paratge del Clot del Moro, s/n
08696 Castellar de n’Hug
Tel. 93 825 70 37
http://museuciment.cat

Tres espais industrials
catalans a la Ruta del
Ferro dels Pirineus
La Ruta del Ferro dels Pirineus ha incorporat tres espais patrimonials catalans: el Museu de les Mines de Cercs
(Berguedà), la Farga Palau de Ripoll
(Ripollès) i l’Alt Forn d’Anglès (Selva).
Aquesta ruta té l’objectiu d’estudiar, conservar i mostrar el patrimoni
relacionat amb la fabricació del ferro
i la seva indústria als Pirineus. La ruta
agrupa al voltant d’un itinerari comú
diversos espais de cinc regions veïnes: el Principat d’Andorra, Catalunya,
el País Basc, el Llenguadoc-Rosselló i
Aquitània.
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Centenari del pailebot Santa Eulàlia
Enguany se celebra el centenari del pailebot Santa Eulàlia. Al llarg de tot l’any
el Santa Eulàlia rebrà la visita a Barcelona de vaixells d’arreu del món i de destacades embarcacions de la flota catalana, navegarà per la costa per assistir als
festivals marítims més rellevants de la Mediterrània i serà objecte d’activitats
divulgatives, com ara una exposició monogràfica, xerrades i altres propostes adreçades a tots els públics.

Incrementen els visitants als museus
del Sistema Territorial del mNACTEC
Els 28 museus i espais patrimonials del Sistema Territorial del Museu Nacional de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) han registrat 552.501 visitants
l’any 2017. Aquesta xifra representa un increment de 35.283 visitants, que equival
a un creixement del 6,8 %. El mNACTEC, museu capçalera del Sistema, ha registrat,
per la seva banda, 129.327 visitants l’any 2017, un 22 % més que l’any anterior.

Congressos
i jornades

Exposicions

I Congrés de Patrimoni Miner i
de la Història de la Geologia
i la Mineria a Catalunya
Del 20 de maig al 3 de juny de 2018.
Sant Llorenç de Morunys i Solsona (Solsonès).
Organitza: SIGMADOT
rocpetrus@gmail.com

L’embassament de Susqueda
Exposició en el marc dels actes de celebració
dels 50 anys de la presa.
Fins al 30 de juny de 2018. Presa de Susqueda.
www.susqueda.cat

XX Congrés Internacional d’Història
de la Medicina Catalana
8, 9 i 10 de juny de 2018. Vic (Osona).
Organitza: Societat Catalana d’Història
de la Medicina
www.historiamedicina.cat/?p=page/html/
detallnoticia/2515
Congrés Internacional Pobles Obrers
i Ciutats Fàbrica
4, 5 i 6 d’octubre de 2018.
Terrassa (Vallès Occidental).
Organitza: mNACTEC
http://mnactec.cat/poblesobrers2018

Empordà industrial
Un recorregut per l’Empordà a través dels diferents
paisatges i indústries des del segle xviii.
Fins al 16 de setembre de 2018. Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
http://mnactec.cat

XI Congrés Internacional de Molinologia
18, 19 i 20 d’octubre de 2018.
Ciutat de Mallorca (Mallorca).
Organitza: Consell de Mallorca i ACEM
www.conselldemallorca.net/molinologia2018
XV Trobada de la Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Tècnica
8, 9 i 10 de novembre de 2018.
Tarragona (Tarragonès).
Organitza: SCHCT
http://15-thct.espais.iec.cat

LLIBREs
Josep M.
Torras i Ribé,
Els oficis de
la pell a la
Catalunya
preindustrial.
Ed. Rafael Dalmau i mNACTEC,
Barcelona, 2018.

Daniel Romaní,
Monuments
de Catalunya.
Un recorregut
pel nostre
patrimoni
cultural. Ed. Viena, Barcelona,
2017.

Jaume Fàbrega,
La cuina més
exquisida de
la Costa Brava:
els Tapers
Farell Editors,
Sant Vicenç de
Castellet, 2018.

77
EIX / núm. 05

Subscriu-t’hi

eix

Descobreix els secrets
del nostre patrimoni industrial

Subscriu-t’hi ara
i rep la REVISTA a casa

anual
Subscripció : 12€
os)
(dos númer

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.
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Castellano
Miradas
Redacción Eix
págs. 6-11

FÁBRICA HARINERA
TEIXIDOR
El edificio que acoge esta fábrica
harinera es una de las obras
emblemáticas del modernismo de la
ciudad de Girona y de su autor, Rafael
Masó. El complejo fue construido entre
1910 y 1911, y ampliado en 1923; está
formado por dos cuerpos unidos por
un pasaje que alojaba la vivienda de la
familia Teixidor, las oficinas y las naves
industriales (harinera y almacenes).

LAVADEROS DE GUISSONA
En la imagen, tomada entre 1908 y
1912, un grupo de mujeres hace la
colada en los lavaderos de Guissona
(La Segarra). Como era habitual, un
lavadero servía para lavar la ropa y
el otro, para enjuagarla. El conjunto
incluye el abrevadero, el pozo, la
galería de llevar el agua, los caños
para llenar los cántaros, los caños de
lavar verduras y el canal del matadero.
Aunque la fuente está fechada en
1776, los lavaderos son de 1890.

La Chartreuse
Este edificio industrial de Tarragona
fue inaugurado en 1857 como vapor
textil (La Fabril Tarraconense). En 1903
el edificio fue ocupado por unos frailes
cartujos que llegaron de Francia con
la receta del famoso licor Chartreuse.
La destilería funcionó de manera
continuada hasta 1989. Actualmente
el edificio es sede de la Escuela Oficial
de Idiomas.

Perspectivas

MANRESA: AÑO CERO
Josep Galobart i Soler
Pág. 12

El 12 de octubre de 1907, unas lluvias
torrenciales desbordaron los cauces de
varios ríos catalanes, lo que provocó
serios daños en distintos puntos,
especialmente en las ciudades de
Balaguer, Lleida, Tortosa y Manresa.
Esta última sufrió las inundaciones más
catastróficas de su historia. El artículo
relata, a partir de la documentación
de la época, los incontables daños
materiales, económicos y personales
que el aguacero supuso. La ruina de
muchas fábricas, además, provocó una
situación posterior de paro forzoso para
buena parte de la población.

DELMIRO DE CARALT,
PASIÓN POR EL CINE
Mercè Rueda i Tebé
Pág. 16

A mediados del siglo xx, Delmiro de
Caralt y su esposa, Pilar de Quadras,
impulsaron el cine amateur en
Catalunya. Apasionados por el séptimo
arte, filmaron películas, organizaron
encuentros y certámenes y crearon
una biblioteca especializada en cine
que todavía hoy es un referente en
este campo. Su legado se recoge
en la sede de la Filmoteca de
Catalunya, en Barcelona.

Entrevista

MAGDA FERNÁNDEZ:
“MÁS ALLÁ DE LA
FÁBRICA, EN EL MUSEO
ESTÁ LA VIDA”
Montse Armengol
Pág. 22

Historiadora, profesora y experta en
didáctica de las ciencias sociales,
Magda Fernández fue la responsable

del programa pedagógico del
mNACTEC en sus inicios, a partir de
1991, y hoy en día sigue siendo una
figura indispensable en su tarea
como asesora del sistema de museos
de la ciencia y de la técnica. En la
conversación con Eix nos relata su
visión acerca de las funciones del
patrimonio industrial y nos muestra
el proceso de creación de materiales
divulgativos y educativos adaptados
tanto a los cambios curriculares como
a la evolución de la sociedad.

Dosier

EXPOSICIÓN UNIVERSAL
DE barcelona, 1888
Montse Armengol
Pág. 28

A lo largo del siglo xix, las Exposiciones
Universales ofrecieron a todas las
naciones del mundo la oportunidad
de mostrar sus novedades, productos
e inventos que ensalzaban las ideas de
progreso y nación. Al mismo tiempo,
estos certámenes que se realizaban en
ciudades importantes eran puntos de
encuentro de la burguesía industrial
y comercial de los distintos países, y
ofrecían oportunidades de negocio
y crecimiento económico. El dossier
relata las vicisitudes que llevaron
a la celebración de esta muestra,
y el reto que supuso para Barcelona,
una ciudad todavía pequeña y en
vías de desarrollo en comparación
con sus predecesoras, así como la
polémica política y social que suscitó
entre las voces a favor y en contra.
Ofrece un recorrido por el recinto de
la Exposición, con las construcciones y
monumentos que se levantaron para la
ocasión, sus atracciones y los distintos
pabellones. Por último, describe las
transformaciones que se derivaron
de ella en cuanto al urbanismo y a la
percepción de los barceloneses, que
vieron, por vez primera, que su ciudad
abría las puertas al mundo.
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El descubrimiento

LAS MINAS DE LA CUENCA
DE MEQUINENZA
Rosa Serra Rotés
Pág. 40

La región que envuelve la confluencia
de los ríos Ebro, Cinca y Segre es rica
en carbón. La explotación industrial
de este recurso, que empezó a
mediados del siglo xviii, fue motor de
crecimiento demográfico y económico
de los pueblos y las colonias fabriles
en torno a Mequinenza. El transporte
fluvial y la extensión del ferrocarril
fueron claves para su desarrollo.

Visita guiada

ROSA REGÀS: “VIVO
RODEADA DE ENCINAS”
Carme Escales
Pág. 46

Visitamos el Museu del Suro de
Palafrugell acompañados de Rosa
Regàs. La escritora, premio Nadal
y premio Planeta, entre otros, nos
ofrece una mirada al entorno en
el que vive, el luminoso Empordà.
Ante la exposición se maravilla de la
historia de un elemento tan sencillo,
el corcho, al mismo tiempo tan versátil
y ecológico, y cargado de historia y
tradición. Además de las curiosidades
que nos enseña y de los artefactos
peculiares que expone, el Museu del
Suro de Palafrugell, advierte Regàs,
es valioso porque nos ofrece una
mirada a nuestro pasado y a nuestra
identidad.

Patrimonio industrial catalán

LAS TORRES DE
TELEGRAFÍA ÓPTICA DEL
CASTILLO DE SANT MIQUEL
Jaume Perarnau
Pág. 52
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A mediados del siglo xix, existía
un total de 34 torres de telegrafía
óptica instaladas en puntos elevados
de Catalunya. El artículo describe
este sistema básico y peculiar
de comunicación que estuvo en
funcionamiento unos pocos años,
hasta ser suplantado por la telegrafía
eléctrica, y ofrece una visita a uno de
los puntos que todavía conserva sus
vestigios. El castillo de Sant Miquel,
cerca de la ciudad de Girona, ofrece,
además, vistas inmejorables de la
sierra de las Gavarres.

el invento

EL “BARCO-PEZ”
DE NARCÍS MONTURIOL
Enric Garcia Domingo
Pág. 54

¿Fue realmente el ingeniero catalán
Narcís Monturiol el inventor del
submarino, como en ocasiones se ha
dicho? Sin duda, su Ictíneo, creado para
mejorar las condiciones de trabajo de
los pescadores ampurdaneses, fue
un modelo precursor de embarcación
sumergible. Sin embargo, los progresos
de la tecnología son, en su mayoría,
una obra colectiva, y el submarino se
desarrolló a partir de las aportaciones
de muchas personas, como respuesta
a distintas necesidades. El artículo
desentraña esta cuestión.

La marca

DANONE,
DE BARCELONA
AL MUNDO
Redacción
Pág. 60

El artículo ofrece un recorrido
por la conocida marca de yogures
que nació en Barcelona en 1919
con fines terapéuticos y que acertó
en su desarrollo comercial hasta
convertirse en un alimento básico
con una marca de prestigio.

La ruta

EL PALLARS, INDUSTRIA
DE ALTA MONTAÑA
Sergi Ramis
Pág. 64

Si bien, hace un siglo, los Pirineos
eran un territorio agreste y pobre,
con la llegada de las compañías de
explotación hidroeléctrica cambió
completamente el panorama social y
económico de este territorio.
Para comprender este proceso al
tiempo que se disfruta del paisaje
y la historia, la ruta por las comarcas
del Pallars visita el Museu Hidroelèctric
de Capdella, el Museu de Gerri de la
Sal, la Serradora i Molí Fariner d’Àreu
y el Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

De viaje

TURISMO INDUSTRIAL
EN EL PAÍS VALENCIÀ
César Barba
Pág. 70

Alcoi y sus alrededores, Xixona, Elda,
Sagunt y la ciudad de Valencia ofrecen
al visitante interesantes muestras
de industria tradicional de este
territorio —del mundo de los turrones
a los juguetes, pasando por el
calzado—, así como infraestructuras
—altos hornos, puentes, mercados—
de gran envergadura.

English

The building is currently the
headquarters of the Official Language
School.

Perspectives

MANRESA: YEAR ZERO
Josep Galobart i Soler

Views

Page 12

Editorial office

On 12 October 1907, torrential
rains overflowed the channels
of several Catalan rivers, causing
serious damage at different points,
especially in the cities of Balaguer,
Lleida, Tortosa and Manresa. The
latter suffered the most catastrophic
floods in its history. The article relates,
from the documentation of the
time (photographs and press), the
extensive material, economic and
personal damage that the downpour
caused. The ruin of factories and
infrastructure also caused a situation
of forced unemployment for a large
part of the population.

Page 6-11

TEIXIDOR FLOUR FACTORY
The building that houses this flour
factory is one of the famous works
of modernism of the city of Girona
and its author, Rafael Masó. The
complex was built between 1910
and 1911 and expanded in 1923.
It is made up of two bodies joined by
a passage that housed the Teixidor
family housing, offices and industrial
buildings (flour mill and warehouses).

GUISSONA
LAUNDRY tanks
This photo, taken between 1908
and 1912, shows a group of women
doing the laundry in the Guissona
(La Segarra) laundry. As customary,
one laundry tank was used to wash
clothes and the other to rinse them.
It includes a trough, the well,
the gallery for carrying the water,
the pipes for filling the pitchers, the
vegetable washing pipes and the
slaughterhouse channel. Although
the fountain is dated 1776, the
laundry tanks were made in 1890.

La Chartreuse
This industrial building in Tarragona
was inaugurated in 1857 as textile
steam (La Fabril Tarraconense). In
1903, the building was occupied by
Carthusian friars, who arrived from
France with the recipe for the famous
Chartreuse liqueur. The distillery
operated continuously until 1989.

DELMIRO DE CARALT
– A PASSION FOR CINEMA
Mercè Rueda i Tebé
Page 16

In the middle of the twentieth
century, Delmiro de Caralt and his
wife, Pilar de Quadras, promoted
amateur cinema in Catalonia.
Passionate about the seventh art,
they filmed movies, organised
meetings and competitions, and
created a specialised cinema library
that is still a reference in this field.
Their legacy is exhibited at the
Filmoteca de Catalunya headquarters
in Barcelona.

Interview

MAGDA FERNÁNDEZ:
“BEYOND THE FACTORY,
LIFE IS IN THE MUSEUM”

Montse Armengol
Page 22

Historian, professor and expert in
teaching social sciences, Magda
Fernández, was responsible for the
mNACTEC pedagogical programme
from its beginnings in 1991 and today
continues to be an indispensable
figure in her role as advisor to the
science and technique museum
system. In the conversation with Eix,
she tells us about her vision of the
functions of industrial heritage and
the process of creating informative
and educational material.

Dossier

1888 barcelona
UNIVERSAL EXHIBITION
Montse Armengol
Page 28

Throughout the nineteenth century,
the Universal Exhibitions offered
all the nations of the world the
opportunity to showcase their
innovations, products and inventions
that extolled the ideas of progress
and nation. At the same time,
these events were meeting points
for the industrial and commercial
bourgeoisie of the different countries,
and offered business opportunities
and economic growth. The dossier
recounts the vicissitudes that led to
this exhibition and the challenge
it posed for Barcelona, a still small
and developing city compared to
its predecessors, as well as the
political and social polemic that
aroused favour ad discontent
among its voices. It offers a tour
of the exhibition centre, with the
constructions and monuments that
were built for the occasion, with
its attractions and the different
pavilions. Finally, it describes the
transformations that resulted from it
in terms of urban planning and the
people’s perception of the people
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of Barcelona , who for the first time
saw their city opening its doors to the
world.

The discovery

THE MEQUINENsA
BASIN MINES

THE OPTICAL TELEGRAPH
TOWERS OF SANT MIQUEL
CASTLE
Jaume Perarnau
Page 52

The region surrounding the confluence
of the Ebre, Cinca and Segre rivers is
rich in coal. The industrial exploitation
of this resource, which began in the
middle of the eighteenth century,
was the demographic and economic
growth driver for the towns and
factory colonies around Mequinensa.
Fluvial transport and the extension
of the railroad were essential to their
development.

In the middle of the nineteenth
century, there were a total of
34 optical telegraph towers installed
on high points around Catalonia.
The article describes this basic and
peculiar system of communication
that was in operation for a few years,
until it was supplanted by electric
telegraphy, and offers a visit to one
of the points that still preserves its
vestiges. The castle of Sant Miquel,
near the city of Girona, also offers
amazing views of the Serra de les
Gavarres.

Guided tour

The invention

Rosa Serra Rotés
Page 40

ROSA REGÀS:
“LIVING SURROUNDED
BY OAKS”
Carme Escales
Page 46

We visited the Palafrugell Cork
Museum accompanied by Rosa
Regàs. This writer and winner of the
Nadal and Planeta prizes, among
others, offers a perspective of the
environment in which she lives, the
luminous Empordà. The exhibition
offers visitors the opportunity to
marvel at the history of an element
that is as simple as it is versatile,
environmentally friendly and loaded
with history and tradition: cork. In
addition to the curious facts and
the peculiar artefacts on show, the
Palafrugell Cork Museum, Regàs
says, is valuable, because it offers an
insight into our past and our identity.
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THE “FISH BOAT”
BY NARCÍS MONTURIOL
Enric Garcia

Editorial office
Page 60

The article offers a tour of the
well-known yoghurt brand that
was created in Barcelona in 1919
for therapeutic purposes and
that succeeded in its commercial
development to become a staple
with a prestigious brand.

The route

EL PALLARS – HIGHMOUNTAIN INDUSTRY
Sergi Ramis
Page 64

Although, a century ago, the Pyrenees
was a wild and poor territory, the
arrival of hydroelectric companies
completely changed the social and
economic landscape of this territory.
To understand this process while
enjoying the scenery and history, the
tour through the Pallars districts stops
off at the Capdella Hydro-electric
Museum, the Gerri de la Sal Museum,
the Àreu Sawmill and Flour Mill, and
the Les Valls d’Àneu Environmental
Museum.

Page 54

Was Catalan engineer Narcís
Monturiol really the inventor of the
submarine, as has often been said?
Undoubtedly, his Ictinean, created
to improve the working conditions
of the Empordà fishermen, was a
precursor model of a submersible
vessel. However, technological
progress is mostly a collective work,
and the submarine was developed
from the contributions of many
people, responding to different needs.
The article unravels this question.

The brand

DANONE – FROM
BARCELONA TO THE WORLD

On the road

INDUSTRIAL TOURISM IN
THE VALENCIAN COUNTRY
César Barba
Page 70

Alcoi and its surroundings, Xixona,
Elda, Sagunt and the city of València
offer visitors interesting examples
of the traditional industry of this
land – from the world of nougat to
toys, including footwear –, as well as
infrastructure – high ovens, bridges,
markets – of great importance.

Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya

Si t’interessa el patrimoni industrial,
científic i tècnic,
aquesta és la teva associació!
Els nostres objectius
• Figurar com a aglutinant de la societat
civil entorn del Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya, i continuar, des
d’aquesta perspectiva, donant el suport
necessari.
• Posicionar-nos com una entitat
capdavantera en la difusió, l’estudi i la
preservació del patrimoni industrial de
Catalunya.

• Promocionar l’estudi i la divulgació de la
ciència i la tècnica a Catalunya, amb la
convocatòria anual dels Premis Bonaplata.
• Donar suport al món empresarial i a
l’institucional per a la posada en valor
dels seus patrimonis industrials, com
a eina i com a valor afegit del seu
desenvolupament socioeconòmic, i com a
oportunitat complementària de negoci per
a la fidelització dels seus usuaris i clients.

PREMIS BONAPLATA

www.amctaic.org

Seu social
Via Laietana, 39, 4t
08003 Barcelona
Tel.: 93 319 23 00
Fax: 93 310 06 81

Secretaria de l’Associació
Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa
Tel.: 93 780 37 87
Fax: 93 780 60 89
Internet
secretaria@amctaic.org
www.amctaic.org

Un museu nacional estès per tot el país
mnactec.cat

