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A ra que està molt de moda parlar de comerç de proximitat, productes de proximitat, gas-
tronomia de quilòmetre zero, turisme sostenible, autenticitat, identitat, etc., en el món de 
la cultura encara preval extraordinàriament, al meu entendre, un cert esnobisme multicul-

tural. Aquest, fonamentant-se en un fals cosmopolitisme que obvia habitualment l’idioma propi, 
es retroalimenta d’una cultura altament centralitzada pels grans mitjans de comunicació, que en-
alteixen a cor què vols qualsevol fotesa que passa a la metròpoli abans que importants i interes-
sants actuacions i propostes que en el camp de la cultura i del patrimoni es fan arreu de la nació. 

Tot i que se’n parli sovint i se’n faci una extraordinària difusió i promoció, sembla com si els grans 
esdeveniments culturals, musicals, assistència a grans museus i equipaments culturals, etc., de la capital 
del país estiguin pensats i orientats, de manera primordial, al visitant forà i no pas a l’autòcton. Aquesta 
programació pensada pel forà (turista) és cert que donarà, a curt termini, un ràpid rèdit econòmic a la 
ciutat, però tindrà més difícil justificar si veritablement fa, en bona part dels casos, la funció de cultu-
rització de la societat pròpia, d’emancipació intel·lectual, d’identificació com a comunitat i d’element 
identitari que li pertoca. Altrament, havent voltat bona part del territori, hom observa el notable esforç 
que municipis, comarques, pobles i poblets fan per posar en valor, conservar i donar a conèixer el pa-
trimoni,  i, en definitiva, el del conjunt del país, fins a obtenir-ne individual i col·lectivament un major 
rèdit social quan s’observen els resultats presentats i obtinguts, ben sovint de manera altruista, amb uns 
resultats de públics no massificats però que compleixen amb escreix bona part de les funcions principals 
de la cultura: acumular i compartir coneixement, pensar i reflexionar per un mateix; mostrar sensacions 
i sentiments, i obtenir senyals comuns d’identitat i pertinença a una mateixa societat.

Si aquesta reflexió es fa en el conjunt del patrimoni cultural, encara es veu més accentuada en el cas 
del patrimoni industrial, científic i tècnic de Catalunya, ja que es tendeix a considerar la cultura com un 
espai per a les lletres, l’art i la creació, obviant que la cultura científica i tècnica contribueix directament 
i essencialment a l’evolució i l’avenç real i pràctic de les societats i del conjunt de la humanitat. I aquest 
patrimoni de la societat industrial, que es desenvolupa i es troba arreu del territori, en qualsevol ciutat, 
gran o petita, en qualsevol metròpoli o en qualsevol poble petit, és, alhora, un element identitari i de 
reivindicació de classe. D’identificació nacional per la singularitat i la caracterització social amb què el 
procés d’industrialització va marcar i diferenciar la nostra societat, però també d’identificació i reivin-
dicació d’una àmplia i majoritària classe social que ja ha sortit del món de les antigues fàbriques però 
que s’identifica emocionalment de manera plena amb un model de societat contemporània pròxima i 
viscuda just en un moment de canvi social en ple segle xxi.

En aquesta línia de posar en valor aquest patrimoni estreta-
ment lligat a la societat contemporània però d’una manera global 
(moble, immoble i immaterial), transversal i plenament identificat 
i arrelat al territori, el conjunt del Sistema Territorial del mNAC-
TEC, malgrat alguns gurus del cosmopolitisme i l’elitisme cultural, 
segueix treballant des de fa molts anys i de manera pionera en 
aquesta línia. Així doncs, incrementa cada vegada més el nombre 
de sol·licituds de vinculació i d’actuacions de preservació, conser-
vació, estudi i difusió d’aquest patrimoni; amplia constantment el 
nombre de sol·licituds d’assessorament, ajut i col·laboració per part 
d’institucions públiques i privades del país; esdevé model i exem-
ple de noves articulacions patrimonials en xarxa arreu d’Europa, i 
es consolida com a referent d’institucions internacionals en bones 
pràctiques patrimonials.
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TELEFèRIC DEL 
PORT DE SALAU
Restes de l’estació receptora i d’embarcament de fusta del 
Telefèric del Port de Salau (2.087 m). L’any 1903 l’empresa 
paperera francesa Matussière et Forest va construir en aquest 
pas de muntanya entre Catalunya i França l’estació receptora i 
principal d’un telefèric elèctric per transportar fusta dels bos-
cos de Bonabé (1.400 m) fins al poble occità de Salau (850 m). 
Amb una longitud de 9,3 quilòmetres, no va entrar en servei 
fins al 1908. Va ser abandonat l’any 1929. 

Foto Arxiu mNACTEC/IPIC Pallars Sobirà, reg. F02701
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FàBRICA DELS PANYOS DE MANRESA
Restes de la quadra vella, la nau més antiga de la fàbrica Miralda, a Man-
resa. Va començar-se a construir l’any 1818 i va ser inaugurada el 1822 per 
la societat sedera manresana Pau Miralda i Companyia. Va estar en actiu fins 
al 1975, tot i que va canviar nombroses vegades de propietat i d’especialitat, 
però sempre dins de les diferents activitats de la indústria tèxtil. 

És la fàbrica més antiga que es conserva a Catalunya i va ser declarada 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 2009 en la categoria de monu-
ment històric. 

Foto Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch
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PLATJA DE VILANOVA, 1912
Estesa de xarxes sobre la sorra de la platja de Vilanova per ser assecades i re-
parades. Dones i nens treballen en el repàs de xarxes i aparells. Hi ha un gran 
nombre de barques palangreres i de vela llatina avarades, i, al fons, s’endevina 
la silueta del far de Sant Cristòfol o la Farola, construït l’any 1905 en substitució 
d’un d’anterior edificat el 1866. També, al davant del far, i aleshores a tocar de 
l’aigua, s’observen vestigis de l’antic Molí de Mar (1801).

Foto Arxiu mNACTEC/Fons Clemente Oliveró. Placa de vidre, reg. 13.188
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E
l delta del Llobregat fou, fins als anys cinquanta 
del segle xix, una zona pantanosa i insalubre on 
la vida era molt difícil, amb un paludisme endè-
mic i on el còlera feia acte de presència sovint. 

Tanmateix, entre els anys 1873 i 1879, arran de l’última 
desamortització, bona part de les grans propietats van 
passar a mans d’inversors que van veure l’oportunitat 
d’aprofitar aquest espai a les portes de Barcelona. 

El procés de transformació d’un paisatge erm al pai-
satge agrari que encara és avui, excepcional en l’Europa 
urbana del segle xxi, fou una obra de titans, de famílies 
pageses anònimes, treballadores incansables i valentes. 
També d’homes sense formació ni recursos econòmics 
però amb molt de talent, que dominaven un ofici. Era el 
cas del pouer Jaume Clavell, dit el Met de Cornellà; de 
Josep Monés Jané, àlies Mariquildo, mestre d’obres del 

LA RICARDA 
UNA GRANJA 
AMB GLAMUR  L’EXPLOTACIÓ AGROPECUàRIA 

DELS BERTRAND AL PRAT DE 
LLOBREGAT FOU MOLT MÉS 

QUE LA PRINCIPAL VAQUERIA 
DEL PLA DE BARCELONA DE 

PRINCIPIS DE SEGLE xx.  
LA MODERNITAT hI FEIA ACTE 

DE PRESèNCIA DE LA Mà 
D’INNOVACIONS TèCNIQUES, 

VISITES, FESTES I ESPORTS 

text Rosa Serra Rotés  fotos Arxiu R. Serra  
i Arxiu de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

N
Els participants del Rally Paper, una competició 

impulsada pel Reial Club de Polo, a la finca La Ricarda.
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Prat, o de Francesc Parés Puges, vinculat a la mecanitza-
ció a La Ricarda. Grans tècnics hi van deixar la seva em-
premta, com l’enginyer militar Francisco Bastos Ansart 
i l’arquitecte Joan Torras i Guardiola, dissenyadors, res-
pectivament, de la granja i de la vaqueria de La Ricarda, 
o de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que projectà 
la central telegràfica sense fils operada per la Marconi 
Wireless Telegraph Company, inaugurada el 1911.

Així doncs, aquesta història de transformació té noms 
propis que han passat a la història perquè van encapçalar 
aquest procés gràcies a la inversió de capitals i de talent. 
Jaume Casanovas Parellada, que va néixer fill de maso-
ver i va morir sent un gran terratinent, va contribuir a la 
descoberta de les aigües terciàries; Ferran Puig, indus-
trial del lli que va invertir en l’agricultura pradenca, va 
pagar el pont de ferro sobre el Llobregat (i hi va imposar 
un peatge). I, per descomptat, cal parlar dels Bertrand: 
Manuel Bertrand i Salsas (1849-1912) i el seu fill Eusebi 
Bertran i Serra (1877-1945), propietaris de La Ricarda. 

Un matrimoni molt actiU
Manuel Bertrand i Salsas va veure les oportunitats que 
oferia el delta del Llobregat i l’any 1901 va comprar 
la finca de La Ricarda, de prop de 350 ha, amb el seu 
estany, i la va transformar en una explotació moderna. 

Manuel havia fet molts diners amb les fàbriques, es-
pecialment amb les de la família de la seva dona, Flora 
Serra —filla única i, per tant, hereva de tota una fortu-
na—, perquè ell, que també era fill de cotoners, havia 

trencat amb la seva pròpia família. Els Serra destacaven 
com a fabricants i estampadors d’indianes a Barcelona 
des del 1840, primer al carrer Sant Pere més Alt i des-
prés a Sant Martí de Provençals i a Sants, on tenien prats 
per estendre les indianes. Al Prat Vermell de Sants, sota 
mateix de Montjuïc, hi van construir una fàbrica amb 
maquinària d’estampació patentada per ells mateixos. 

El 1860 Eusebi Serra va incorporar el gendre com a 
soci. El 1893 Manuel i Flora van fundar la fàbrica El Re-
mei de Manresa, en van reorganitzar tot el procés pro-
ductiu i van deixar a mans del fill, Eusebi Bertrand i Ser-
ra, una empresa pròspera. El 1913 van comprar a Felip 
Ricart la fàbrica d’estampats de Sant Martí de Provençals, 
i Bertrand va participar com a soci a l’empresa Hilados 
Casablancas S.A., que es va convertir en un magnífic 
laboratori d’innovació de maquinària per a la filatura de 
cotó i llana a escala europea. El 1926 va posar en marxa 
dues noves fàbriques, la Fàbrica Nova de Manresa i la 
de Sant Fruitós de Bages, i en va comprar dues d’exis-
tents, la del Guix i la dels Dolors de Manresa, que va 
reformar. Va invertir en plantacions de cotó a Sevilla, on 
també va posar en marxa una fàbrica de filats i teixits, 
La Macarena. El 1933 va ser nomenat primer industrial 
cotoner del món —tenia fàbriques de filats i teixits de 
cotó, de blanqueig, d’estampats, de tint i d’acabats— per 
la Federation of Master Cotton Spinners Association de 
Manchester. El 1943, en plena postguerra i en un país 
en col·lapse econòmic, es va veure capaç de comprar la 
colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló.  

L’EstiuEig burgès A LA CErDAnyA 
COM BONA PART DELS SEUS CORRELIGIONARIS, 
EUSEBI BERTRAND VA FER POLíTICA. VA SER UN DELS 
FUNDADORS DE LA LLIGA REGIONALISTA, PER LA qUAL 
FOU DIPUTAT A CORTS ENTRE ELS ANyS 1907 I 1923 
AL DISTRICTE DE PUIGCERDÀ, EN UNA COMARCA, 
LA CERDANyA, ON TENIA PROPIETATS I LLIGAMS 
FAMILIARS. DURANT ELS ANyS qUE FOU DIPUTAT 
VA TENIR UN PAPER DECISIU EN LES GESTIONS PER 
A LA CONSTRUCCIó DEL PONT NOU DE SANT JOAN 
DE LES ABADESSES (1914-1920), VA IMPULSAR LA 
CONSTRUCCIó DE LA CARRETERA DE LA COLLADA DE 
TOSES (1914), LA LíNIA DE FERROCARRIL ENTRE RIPOLL 
I LA TOR DE qUEROL (1922) I PROJECTES TURíSTICS 
NOTABLES COM ARA EL CAMP DE GOLF I L’HOTEL 
DEL GOLF DE PUIGCERDÀ, INAUGURAT EL 1929 PER 
ALFONS XIII. ENTORN DE PUIGCERDÀ I DEL GOLF VA 
CRéIXER, DE LA MÀ DE LA BURGESIA BARCELONINA, 
UNA NOVA zONA D’ESTIUEIG qUE ENCARA ES  
MANTé AVUI DIA. A MéS DELS BERTRAND SERRA,  
A PRINCIPIS DEL SEGLE XX ESTIUEJAVEN A PUIGCERDÀ 
FAMíLIES COM ELS ANDREU —EL FARMACèUTIC DE  
LES POPULARS PASTILLES PER A LA TOS—, ELS MATA, 
ELS FABRA I ELS OLANO.  

r
Eusebi Bertrand Serra i Maria Mercè Mata Julià, 

propietaris de la finca, l’omplirien d’amics i coneguts en festes, 
trobades i tota mena d’actes. Retrats de Pau Audouard.
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L’explotació 
agrària que 
envoltava la 

vaqueria l’abastia 
d’alfals. La fertilitat 

de la terra, un cop 
dessecada i adobada, 

permetia diverses 
tallades cada any.
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Del cotó al sUcre, Del sUcre a la llet
Tant donava el negoci del cotó que a finals del segle xix 
els Bertrand ja havien iniciat una important diversifica-
ció de les inversions. Apostant per la indústria agrope-
cuària, van adquirir grans propietats. El 1899 fundaren, 
associats amb Enric d’Hostalric, baró de Casa Fleix, una 
factoria de sucre de remolatxa a Menàrguens (la Nogue-
ra). Perduda l’illa de Cuba, que aprovisionava de sucre 
la Península, la remolatxa s’havia convertit en un gran 
negoci. A més de conrear, calia construir la infraestruc-
tura necessària perquè el negoci fos rendible: el carrilet 
de Mollerussa a Balaguer i un pont sobre el Segre. 

Manuel Bertrand també havia posat l’ull a La Ricarda; 
la coneixia perquè hi havia anat a caçar quan Pere Arús 
i Cuixart, de l’Hospitalet —pare del filantrop i maçó Ros-
send Arús—, l’havia convertit en un vedat de caça des-
prés de comprar-la com a terra desamortitzada. S’obria 
una nova oportunitat de negoci, perquè Bertrand s’havia 
proposat proveir el mercat lleter de Barcelona, que no 
parava de créixer. El 1908 iniciava la construcció de la 
moderna vaqueria que completava un imponent com-
plex format pels habitatges dels treballadors, les instal-
lacions agrícoles i ramaderes, i una de les cases familiars 
d’estil noucentista que Eusebi i la seva esposa, Maria 
Mercè Mata Julià (1886-1918), omplirien d’amics i cone-
guts en les trobades, festes i actes que organitzaven. La 
inauguració oficial del complex, el 25 de juliol del 1915, 
i les regates i el creuer que va organitzar la Junta Direc-
tiva del Real Club Marítimo de Barcelona amb motiu de 
la visita d’Alfons XIII a Barcelona van ser dos dels actes 
més glamurosos relacionats amb els inicis de La Ricarda.

negocis i família 
Eusebi Bertrand va exercir càrrecs a les empreses més 
importants del país: fou president de la Catalana de Gas 
y Electricidad S.A. i de la Fabricación General Espanyola 
de Colores GCSA-Fagesto, vicepresident de Carbones As-
turianos S.A. i de Carbones de Berga S.A.; conseller de 
la Maquinista Terrestre y Marítima i d’una llarga llista  

de bancs, i com no podria ser d’una altra manera, fou 
membre destacat de Fomento del Trabajo Nacional. Ber-
trand i la seva esposa marcaven estil entre la gran bur-
gesia barcelonina. Si Manuel ja havia fet un bon matrimo-
ni casant-se amb una rica pubilla, Eusebi reblava el clau 
casant-se amb la neboda d’un dels importadors de cotó 
més importants del país, Alfred Mata Pons. Per tant, de 
cotó no n’hi faltaria. Tampoc de carbó, perquè Bertrand 
era accionista i vicepresident de l’empresa carbonífera 
més important de Catalunya, Carbones de Berga S.A., 
fundada el 1911 per Enrique de Olano i Loizaga, comte 
de Fígols. Aquesta associació no era pas una menudesa, 
perquè totes les fàbriques de filats i teixits de cotó del 
grup Bertrand funcionaven amb màquines de vapor i, per 
tant, necessitaven carbó. Bertrand l’obtenia així a un preu 
molt avantatjós i amb garanties de subministrament.

Un conjUnt D’alt valor patrimonial
La granja de La Ricarda estava composta per dos edificis 
rectangulars situats en angle de 90 graus que formaven 
un pati d’accés. L’edifici principal estava format per tres 
torres unides per dues naus on s’ubicaven les vaques, 
formant un conjunt d’uns 140 m de llargada; dues naus 
més, construïdes en una ampliació posterior, es destina-
ren a graners. A la torre nord hi havia adossada la maso-
veria, destinada a habitatges i magatzems. Els murs eren 
de totxo però dobles, a fi de garantir l’aïllament. A les 
entrades les rajoles representaven elements vegetals. 

El mestre d’obres de la granja fou el mateix que per-
forà els 16 pous artesians que subministraven aigua pura 
a La Ricarda, Josep Monés, Mariquildo, que a més de 
mestre d’obres fou regidor i alcalde del Prat, iniciador 
de l’eixample de la població. S’encarregà també de les 
obres de l’estació telegràfica sense fils, dissenyada per 
Josep Puig i Cadafalch i situada a la mateixa finca de La 
Ricarda, així com de la construcció de les instal·lacions 
de La Papelera Española. A La Ricarda Monés va treballar 
segons les directrius de Francisco Bastos Ansart i de Joan 
Torra i Guardiola, autor de l’estructura metàl·lica dels es-
tables, amb 15 m d’amplada i 40 de llargada, que tenia 
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perfectament resolta la ventilació durant l’estiu, sense 
corrents d’aire, i la calefacció sota terra a l’hivern. El pri-
mer estable allotjava 68 vaques i el segon, més llarg, 84. 
Unes vagonetes sobre rails portaven el menjar i recollien 
els fems, i uns sifons portaven els líquids fecals a uns 
dipòsits per al seu aprofitament com a adob. 

La vaqueria es netejava dos cops al dia mitjançant una 
instal·lació de vapor amb el corresponent generador per 
a la neteja. Precisament, la publicitat de La Ricarda, di-
rigida especialment al mercat barceloní, feia gala de les 
condicions higièniques de l’explotació. Tot i que Manuel 
Bertrand coneixia els descobriments bacteriològics duts 
a terme a Europa, i que desembocarien en els actuals 
mètodes d’esterilització o pasteurització, va preferir op-
tar per la higiene clàssica en la producció de la llet. La 
Ricarda tenia sala d’envasament i filtració, bàscula i sub-
ministrament constant d’aigua a 17 ºC. El 1910 la granja 
produïa 700 l de llet diaris i arribà a superar els 1.500, 
proporcionats per vaques de raça suïssa i holandesa.  

Cinquanta obrers residents treballaven a la granja i 
cada un tenia cura de quatre vaques. Per mantenir els 
vedells es comptava amb unes cinquanta vaques que 
pasturaven lliures pels prats i que eren estabulades de 
nit. La producció era de 456.000 l anuals i la llet es venia 
a pesseta el litre l’any 1914. Camionetes amb la marca 
de l’establiment arribaven diàriament a Barcelona amb 
especial atenció al bar Canaletes.

VisitEs i MEDALLEs  
A unA grAnjA MoDEL
EL 1911 LA GRANJA LLETERA JA ERA TAN FAMOSA 
qUE L’INSTITUT AGRíCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE 
LA VA INCLOURE ENTRE LES VISITES A LA RODALIA DE 
BARCELONA qUE ORGANITzÀ PER ALS CONGRESSISTES 
DEL IX CONGRéS INTERNACIONAL AGRíCOLA, CELEBRAT 
A MADRID, AMB UNA SUBVENCIó DE 750 PESSETES 
DE LA DIPUTACIó DE BARCELONA. DE FET, LA RICARDA 
ESTAVA INCLOSA EN UN PROGRAMA DE VISITES 
GUIADES AL PRAT, qUE INCLOïA L’AERONÀUTICA 
NAVAL I L’ESTACIó TELEGRÀFICA SENSE FILS. VA SER 
DECLARADA GRANJA MODEL I EL SEU PROPIETARI  
VA REBRE LA GRAN CREU DEL MèRIT AGRíCOLA. 

«LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PROTECTORA  
DE ANIMALES y PLANTAS DE CATALUñA SE 
TRASLADARÁ EL PRóXIMO DOMINGO AL PRAT  
DE MARINA, PARA HACER ENTREGA DE LA MEDALLA 
HONORíFICA y TíTULO DE SOCIO PROTECTOR AL 
DIPUTADO A CORTES, DON EUSEBIO BERTRAND y 
SERRA, EN SU FINCA “LA RICARDA”, POR EL BUEN 
TRATO qUE DA A LOS ANIMALES.» (La Vanguardia,  
9 DE JUNy DEL 1913, PÀG. 4).

“Bertrand coneixia 
la finca perquè hi 
havia anat a caçar 
amb Pere Arús, pare 
del filantrop i maçó 
Rossend Arús

rr
La finca era un espai de lleure i de trobades dels Bertrand amb amics i familiars. 
Passeig amb barques per l’estany i, a la dreta, membres del Sometent del Baix Llobregat 
reunits a La Ricarda.
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ELs trACtors CLEtrAC
EL 1918 A LA RICARDA ES VAN INTRODUIR ELS 
TRACTORS CLETRAC, DE LA MARCA AMERICANA THE 
CLEVELAND TRACTOR COMPANy, qUE BERTRAND 
MOSTRAVA AMB ORGULL ALS CONVIDATS; TENIA LA 
REPRESENTACIó DE LA MARCA A NIVELL ESPANyOL 
I FRANCESC PARéS I PUGèS, TREBALLADOR DE LA 
FINCA, ES VA CONVERTIR EN UN EXPERT MECÀNIC. 

PErSPEctivES

del terreny. Un carrilet de dos quilòmetres amb una mà-
quina elèctrica transportava sorra de les dunes per anar 
cobrint les maresmes, que un cop omplertes i llaurades 
servien per al conreu. Per regar els camps, els 16 pous 
artesians cobrien els dèficits del canal de la Dreta. Cap al 
1914 les 100 ha conreades de La Ricarda donaven tres 
collites: remolatxa de farratge, mongetes i pastanagues. 
El rendiment era de 5.000 pessetes per hectàrea. I del 
valor de les inversions descrites en dona testimoni el fet 
que abans del 1911 la finca tributava 37,52 pessetes de 
contribució pecuària, i després en pagava 600.

Es disposava d’una màquina empaquetadora de far-
ratges fabricada a Lisboa i d’una màquina trilladora, 
moguda inicialment amb motor de gas, de fabricació 
anglesa. L’energia elèctrica arribaria a la granja des de 
la central tèrmica de la fàbrica dels Bertrand al Prat 
Vermell, al peu de Montjuïc, abans i tot que el poble 
del Prat de Llobregat tingués electricitat.

glamUr a la ricarDa
Els interessos d’Eusebi Bertrand eren múltiples. Era un 
home culte a qui agradava la música —tocava el violon-
cel—. Va ser president honorari de la junta directiva del 
Gran Teatre del Liceu, i impulsor de l’Orquestra Simfòni-
ca i de l’Associació de Música de Cambra de Barcelona. 

Va ser també un apassionat de l’esport. A La Ricar-
da practicava, envoltat d’amics i coneguts, esports com 
ara la caça, la pesca i el tir; feia excursions amb el seu 
vaixell de vela des del port de Barcelona fins a la seva 
finca, salvant la llengua de sorra que les separava (en-
carava el vaixell a tota velocitat i aprofitava la llengua 
de sorra com a trampolí). Amb tot, les seves màximes 
aficions foren l’hípica i l’automobilisme, que podia prac-
ticar amb escreix a La Ricarda. 

En una visita del director general d’agricultura, Carlos 
Cartell, a la Casa de les Vaques, es descriu la granja: 

«Les dues grans quadres que ocupen, espaioses, ben 
ventilades i recobertes de baldosilles, produeixen ad-
mirable efecte, cridant l’atenció tant o més que les con-
dicions higièniques de la instal·lació, la cura amb què 
han estat atesos els més petits detalls perquè aquella 
resulti perfecta». 25 de juliol de 1915.

l’explotació agrícola
L’explotació agrícola estava destinada a aconseguir els 
farratges per a la gran vaqueria. La dirigia Pau Vila Espi-
nós, anomenat Torrero, fill d’un dels masovers. També 
va mantenir els altres masovers i el guàrdia jurat de La 
Ricarda, Pedro Vallejo, d’origen santanderí. 

Per drenar l’aigua que feia improductiva gran part de 
la finca, Bertrand i Salsas va fer construir un canal de sis 
metres d’amplada, orientat de nord a sud i que desguas-
sava directament a l’estany de La Ricarda. Les terres que 
es van extreure van ser aprofitades per aixecar el nivell 

r
La granja reconstruïda al camí de Cal Silet, a càrrec  
de l’arquitecte Lluís Domènech Girbau, fruit d’un conveni 

entre AENA i l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 
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A la finca havien aixecat la Torre Bertrand com a resi-
dència d’estiueig d’estil noucentista. Tanmateix, la casa 
familiar dels Bertrand Mata era a la Bonanova; ocupava 
tota una illa i estava envoltada de jardins. L’illa inferior 
l’ocupaven les cotxeres i les cavalleries, on, a més dels 
cavalls, Bertrand hi tenia carruatges, dels quals era un 
gran apassionat. Al costat dels Cupé, Tonneau, Pitter 
i Doq-cer, lluïa un magnífic mail coach de l’any 1890, 
un model de carruatge genuïnament anglès tirat per 
quatre cavalls, amb caixa de fusta policromada on des-
tacava el monograma EBS. Amb aquest mail coach els 
Bertran es desplaçaven fins a La Ricarda, on es reunien 
amb amics per berenar i practicar esports. 

La gran burgesia barcelonina arribava a l’Hipòdrom 
de Can Tunis, inaugurat el 1885, amb aquests carruat-
ges, fent una exhibició de poder, diners i elegància. Ho 
descriu molt bé Narcís Oller a La febre d’or, quan parla 
de la inauguració de l’hipòdrom, on es van aplegar més 
de 100 carruatges. Carruatges i cavalls omplien també 
els carrers que portaven al Reial Polo Jockey Club, cons-
truït als terrenys de Can Ràbia, a la carretera de Sarrià, 
inaugurat el 1911. Però on la gran burgesia podia lluir 
més era durant la desfilada de carruatges i cavalls que 
organitzava l’hipòdrom, que començava a la carretera 
de la Mare de Déu del Port, seguia per la Gran Via i 
finalitzava al passeig de Gràcia. Eusebi Bertran no hi 
faltava mai, i sovint era premiat en alguna categoria. 

Compaginava la passió pels cavalls amb el culte pel 
motor, la mecànica, la carrosseria i la velocitat, fins al 
punt que va convertir aquesta devoció en negoci en 
assumir la representació d’unes quantes marques d’au-
tomòbils: Berliet, Minerva, Stutz, Michelle i Bugatti, en 
una luxosa botiga ubicada a la plaça Catalunya, l’Auto-
movil Salón, amb sucursals a Madrid i a València. 

temps Difícils  
«[...] la huelga le supone enorme perjuicio por el gran 
número de vacas que tiene, y debido a las gestiones de 
la delegación gubernativa de Trabajo, los huelguistas 
han accedido a continuar en sus puestos hasta mañana, 
para dar tiempo a que se celebre una reunión de pa-
tronos y obreros en dicha Delegación». Aquesta crònica 
d’El Imparcial del 18 d’octubre del 1922 demostra que 
no tot fou fàcil. A partir del 1930 començà la decadència 
de l’explotació arran de la intensificació de les vagues. 
A començament dels anys trenta, dels 536 treballadors, 
només 62 havien nascut al Prat de Llobregat. Els caps de 
colla reclutaven els temporers i actuaven com a interme-
diaris amb els propietaris. Queda de manifest que dar-
rere dels Bertrand hi ha centenars d’històries anònimes 
de famílies que van fer possible aquesta transformació 
exitosa, però que també tenien greuges per reivindicar. 

La CNT esdevingué hegemònica a la població durant 
els anys republicans. En la Guerra Civil Pau Vila Espinós, 
responsable de La Ricarda, fou assassinat i la granja fou 
col·lectivitzada amb pagesos del Prat de Llobregat, amb 
la gestió de la CNT i el suport de la UGT. Després de la 
guerra, La Ricarda tornà a mans de Bertrand i Serra i con-
tinuà activa fins als anys setanta. AENA adquirí la granja 
el 1992 i la vaqueria fou enderrocada, però es convin-
gué que havia de ser reconstruït l’edifici, l’any 2007, al 
costat de l’avinguda Onze de Setembre per ser cedit a 
continuació a l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Així es 
feu, i avui és considerat Bé Patrimonial d’Interès Local.[ 

Rosa Serra i Rotés és historiadora.

Per saber-ne més

• Aliberch Rovelló, R., Eusebi Bertrand Serra: capitán de 
industria, economista, político, deportista, 1952.

• Ferret i Pujol, J., «La granja La Ricarda, un patrimoni 
artístic i cultural del Prat», Delta, núm. 162, desembre del 
1992. «Don Manuel Bertrand i la seva finca de La Ricarda 
(1901-1910)». Delta, núm. 283, 284, 285, desembre del 

2003, gener del 2004 i febrer del 2004. 

• Gómez Inglada, M., «La granja La Ricarda del Prat de 
Llobregat», Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus 

de Ciència i Tècnica, núm. 70, desembre del 2009.

“Bertrand compaginava  
la passió pels cavalls amb  
el culte pel motor, la mecànica, 
la carrosseria i la velocitat

7
Eusebi Bertrand i 
el seu mail coach 
ocupen la portada de 
la revista Hípica el 

desembre del 1922.
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D
el dit al pam i a la braça, del peu a la passa. 
Quatre pams, una vara. Dues vares, una cana. 
2.700 canes, una llegua. Així és com antiga-
ment es mesuraven les longituds als Països 

Catalans, Occitània i el nord d’Itàlia. Però si la cana de 
Barcelona feia 155 cm, a Tortosa en feia 159 i a Car-
cassona, 178. I això es complicava exponencialment si 
ho comparem amb altres regions d’Europa i del món. 
Les unitats de mesura depenien d’aspectes tan fortuïts 
com ara la grandària del polze o d’una passa de qui 
està amidant, o del peu del rei de torn. Quin embolic 
per als viatgers i per a la ciència! El mateix passava 
amb la capacitat i el pes: hi havia un ventall tan ampli 
i variable de patrons que les transaccions de comerç, 
quan es feien entre marxants de diferent tradició, po-
dien ser extraordinàriament caòtiques i es prestaven 
a nombrosos abusos i complicacions.

Trobar unitats estables de mesura, que fossin fàcils 
de reproduir i de comprovar, ha estat una tasca com-
plexa atribuïda fins i tot als déus. Aconseguir, a més, 
que fossin d’ús i validesa universals, era feina de titans. 
Per emprendre la unificació global dels pesos i mesures 
va caldre un revulsiu tan important com la Revolució 
Francesa i les seves aspiracions d’universalitat. El 1790, 

L’AVENTURA 
DEL METRE

24 DE JUNY DE 1792.  
DOS CARRUATGES SURTEN DE 
LES TULLERIES PARISENQUES, 

UN CAP A DUNkERQUE, 
L’ALTRE EN DIRECCIÓ A 

BARCELONA. ELS OCUPEN 
DOS EQUIPS D’ASTRòNOMS 

EN UNA COMPLICADA 
EXPEDICIÓ AMB LA FINALITAT 

DE CALCULAR UNA UNITAT  
DE MESURA UNIVERSAL,  
PER A TOTS ELS TEMPS,  
PER A TOTS ELS POBLES 

text Montse Armengol   

EL ProCEDiMEnt  
DE LA triAnguLACió
L’OPERACIó SOBRE EL TERRENy CALIA FER-LA  
CAP AL TARD O FINS I TOT EN NEGRA NIT.  
DES D’UN PRIMER CIM S’EMETIEN LLUMS AMB  
TEIES, FOGUERES I LLANTERNES; DES DEL SEGON,  
SE’N BUSCAVA EL REFLEX AMB MIRALLS, I DES DEL 
TERCER ES CAPTAVEN ELS SENyALS AMB TELESCOPIS 
I ESTRIS DE MESURA GEODèSICA. ELS CÀLCULS 
S’ACABAVEN D’AJUSTAR AMB OBSERVACIONS 
COMPLEMENTÀRIES DES DE TORRES I CAMPANARS.  
I AMB TRIGONOMETRIES S’ELABORAVA UNA CADENA 
DE TRIANGLES qUE DETERMINARIA, FINALMENT,  
LA LONGITUD DE L’ARC DEL MERIDIÀ.

j
Ullera de llarga vista  

del segle xviii. Arxiu mNACTEC, 
col. Mentora Alsina. 
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l’Assemblea Nacional va encomanar a l’Acadèmia de 
Ciències de París trobar un sistema metrològic fundat 
en un aspecte científic, invariable, que no depengués 
de la subjectivitat humana, sinó que fos tan estable 
com ho són les mides de la Terra. D’aquesta manera 
podria ser acceptat per totes les nacions i convertir-se 
en una mesura universal.

Una operació De gran magnitUD
Contra el desordre de la tradició, l’ús de la raó: aquest 
era l’afany dels homes il·lustrats de la modernitat. Des-
prés de fer-hi moltes voltes, la proposta dels científics 
francesos va ser l’anomenat metre, del grec metron 
(‘mesura’), que equivaldria a la deumilionèsima part 
de la distància del pol Nord a l’Equador. Es feia neces-

sari, per establir aquesta mesura, amidar acuradament 
un meridià. Com que una operació d’aquesta magnitud 
era inviable, es va proposar el càlcul d’un sol segment, 
l’arc del meridià de París comprès entre Dunkerque i 
Barcelona, per després ajustar-ne matemàticament els 
resultats. Amb els extrems situats a la vora del mar, 
i sense grans muntanyes pel mig, van considerar que 
aparentment era una distància assequible (prop de mil 
quilòmetres amb els mitjans de l’època!). I d’aquesta 
manera s’implicava l’estat veí d’Espanya i s’atorgava 
caràcter internacional a l’operació. 

Les operacions geodèsiques van començar l’any 
1792; dos equips de científics, encapçalats l’un pel ma-
temàtic Jean-Baptiste Joseph Delambre i l’altre per l’as-
trònom Pierre-François André Méchain, van partir en 

r
Fins als amidaments del meridià, els mapes  

de Catalunya mostraven un territori deformat perquè  
els aixecaments topogràfics que hi havia, si en podem dir  
així, eren molt deficients. Mapa de Longchamps, 1793.  

Institut Cartogràfic de Catalunya. 

b
Diagrama de les triangulacions 
fetes a Barcelona. 
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sengles berlines, el primer per mesurar de Dunkerque 
fins a Rodés, al Llenguadoc, i el segon de Rodés a Bar-
celona. S’iniciava una empresa summament laborio- 
sa: es tractava de pujar als cims més alts del recorregut 
i mesurar els angles que formaven les muntanyes veï- 
nes per elaborar una cadena de triangles. Si bé de la part 
francesa ja es tenien força dades d’amidaments ante-
riors i moltes fites geodèsiques posicionades, Méchain  
es va trobar al davant amb un territori pràcticament  
verge des del punt de vista topogràfic. Tot un repte per 
a un dels astrònoms més experimentats i més obsti-
nats de França.

científics o espies?
«Corria una notícia, no sé si certa, que per Real Ordre 
se pòsian Vanderas de avís en las fortalesas y torres, ó 
Atalayas, desde Madrid a Barcelona, y en seguida en 
tota la Costa de mar en certa distància fins a la frontera 
y també en la Montanya de Montserrat, y si en las nits 
fochs, per prompte avís de lo que ocórria en la Fransa, 
y tenint la España neutralitat ab Fransa, se ignora lo fi 
de semblant providència». El baró de Maldà pren nota 
en el seu dietari de l’estranya activitat de la petita ex-
pedició francesa per territori català i deixa entreveure 
els recels que despertava aquella gent extravagant, just 
en el moment en què corrien vents de guerra. Ronda-
ven pel territori vestits de levita i corbata de puntes, 

carregats d’artefactes estranys, fent preguntes sobre 
accessos i camins, demanant als capellans les claus 
dels campanars i fent senyals en plena nit... Quines 
podien ser les intencions de la comitiva, sinó les de 
l’espionatge i la conspiració? Venien del país de la re-
volució! És cert que portaven la paperassa en regla, in-
cloent-hi el salconduit del rei... Però aleshores Lluís XVI 
ja estava desposseït de tot poder. I és curiós que, per 
la part francesa, un cop el cap del rei ja va haver rodat, 
a Delambre també se’l fes sospitós... però d’antirevo-
lucionari! A banda de malfiances més peregrines, com 
que els pagesos els acusaven de provocar tempestes i 
inundacions i tota mena de malastrugances...

Per sort, Méchain va rebre la col·laboració d’alguns 
erudits catalans que entenien i compartien el seu afany: 
Agustí Canellas, Francesc Salvà i Campillo i Antoni de 
Martí i Franquès, entre d’altres. A més, per ordre del 
rei d’Espanya, Carles IV, se li va assignar un equip d’ex-
perts encapçalat pel lloctinent de vaixell José González 
i format per oficials d’enginyeria i matemàtics, que el 
van ajudar a moure’s pel territori i a triar les muntanyes 
que farien de vèrtexs dels triangles. Tot i tractar-se de 
l’astrònom i geodesista més preparat i tenaç de Fran-
ça, sense aquests ajudants ho hauria tingut molt difícil 
per moure’s pel territori, ja que els escassos mapes de 
Catalunya existents fins aleshores eren poc detallats i 
plens d’errors. 

r
De resultes de l’operació formidable liderada per 
Méchain, més de 30 vèrtexs geodèsics 
culminen els cims dels Països Catalans 
i han estat punts de referència per dibuixar els 
mapes de la modernitat. Cogulló de Cal Torre 
(Bages, 881 m), al terme de Rajadell.  
Foto de César Barba.
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catalUnya, pam a pam
Aviat els científics van enllestir una cadena de triangles 
que enllaçava la Mare de Déu del Mont, el Puigsacalm, 
Rocacorba, el Puig Rodó, el Matagalls, el pic de Sant 
Jeroni a Montserrat, el turó d’en Galzeran a la Conreria, 
Montjuïc i Vallvidrera. Però les dificultats eren moltes: 
a banda de les grans distàncies que es cobrien a peu 
i a cavall, les boires, núvols baixos i tempestes entor-
pien la visibilitat dels senyals. Constantment Méchain 
es veia obligat a justificar la seva feina i explicar a les 
autoritats locals el perquè dels seus moviments i dels 
complicats instruments que duia sempre a sobre. A 
sobre, l’esclat, el 1793, de la guerra entre Espanya i 
França va aturar les operacions, ja que si s’acostava a 
la frontera el podien prendre per un espia. 

Molt pitjor ho va tenir Delambre en territori fran-
cès pels avatars de la revolució, ja que va ser arrestat 
acusat de fer senyals conspiratius. Amb tot, i gràcies 
al fet que Tranchot, l’ajudant més fidel de Méchain, va 
arriscar la vida prenent les mides que faltaven a les 
muntanyes franceses, en poc més de dos anys van tenir 
calculat el territori assignat. El 29 d’octubre de 1792, 
des de l’estació de Montjuïc, la comitiva d’experts do-
nava per acabat l’amidament de la primera cadena de 
triangles en terres catalanes. Reunits a París, els savis 
dels països implicats van connectar les trigonometries 
de Méchain i Delambre, van fer els càlculs divisoris i el 
1799 Napoleó firmava el naixement del metre.

7
La Torre del Rellotge del port de Barcelona, antic far del 

segle xviii, va ser el darrer emplaçament dels amidaments  
de Méchain. Ildefons Cerdà va tenir en compte l’empresa  

del francès per traçar l’Eixample: si es perllonguen les línies  
de les avingudes Paral·lel i Meridiana, es pot comprovar  
com convervegeixen en aquest punt. Foto d’Enric Gisbert.

“Els científics francesos  
van ser acusats d’espies  
i conspiradors. Venien  
del país de la Revolució!

7
Quadrant geodèsic de finals del segle xviii.  

Observatori Fabra. 
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frAnçois ArAgó, EL fugitiu
FRANçOIS ARAGó ERA UN CIENTíFIC JOVE I AUDAç 
qUE, COM ELL MATEIX MANIFESTA EN EL SEU DIARI, 
ES TROBAVA SOL I SOBIRANAMENT AVORRIT EN LES 
LLARGUES NITS D’ACAMPADA DALT DELS TURONS. PERò 
L’ENSOPIMENT NO LI DURARIA GAIRE. ES TROBAVA A 
MALLORCA ELABORANT L’úLTIM TRIANGLE GEODèSIC 
qUE ENLLAçAVA LES ILLES qUAN VA ESCLATAR LA 
GUERRA DE LA INDEPENDèNCIA. A LES BALEARS, 
LA IRA CONTRA ELS FRANCESOS VA AGAFAR MOLTA 
VIRULèNCIA, I ELS VILATANS NO S’HO VAN PENSAR 
GAIRE A ANAR A LINXAR AqUELL FRANCèS qUE FEIA 
SENyALS D’ESPIONATGE. ARAGó VA ACONSEGUIR 
ESCAPAR VESTIT DE PAGèS; EL VA AJUDAR EL FET DE 
PARLAR CATALÀ, PERqUè ERA FILL D’UN POBLE DEL 
ROSSELLó. A PARTIR D’AqUESTA PRIMERA FUGIDA, 
SEMBLA qUE TOTHOM S’HAGUéS POSAT D’ACORD A 
PERSEGUIR-LO. VA ESCAPAR EN UN VAIXELL ESPANyOL, 
PERò ABANS D’ARRIBAR A ALGER, EL VAN CAPTURAR 
UNS PIRATES. qUAN ES VA ALLIBERAR VA EMBARCAR 
FINS A BUGIA, I DES D’ALLí, DISFRESSAT DE BEDUí, ES 
VA ESCAPOLIR DE LA PERSECUCIó D’UN CREUER ANGLèS 
I VA ARRIBAR, PER FI, SA I ESTALVI A MARSELLA. I TOT 
PLEGAT GUARDANT SOTA LA CAMISA ELS RESULTATS DE 
LES SEVES OBSERVACIONS EN TERRES MALLORqUINES, 
qUE VAN PODER ARRIBAR AL BUREAU DES LONGITUDES 
DE PARíS PER CORREGIR EL PATRó DEL METRE. 
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carrer Escudellers. I va ser aleshores, segons consta en 
el seu quadern, quan es va adonar que hi havia una 
diferència de càlcul, un terrible error de tres graus d’arc. 

Una caDena... De Desgràcies 
«Aquesta missió desgraciada, l’èxit de la qual és encara 
tan llunyà i tan incert, provocarà la meva perdició i, el 
que és pitjor, el de la meva família, la meva tomba i 
el meu honor», escriu Méchain. N’havia vistes de tots 
colors: s’havia accidentat greument, fet que el va obli-
gar a passar cinc mesos de llit, va caure empresonat 
a la Ciutadella, i la incomprensió i la burocràcia, molt 
més que la guerra, li havien entorpit els moviments. 
En el llit de mort, en els deliris de l’agonia, exigia els 
seus papers per refer els càlculs una vegada i una altra. 
Méchain va morir el 1804 per causa de la febre groga 
i l’esgotament, i mai no va arribar a saber que l’error 
no era seu, sinó que es devia a una anomalia local de 
l’acceleració de la gravetat. Però la desviació no comu-
nicada va repercutir negativament en la seva reputació. 
És clar que els informes finals dels amidaments els va 
redactar Delambre, que no se n’estava de fer quedar 
malament el seu col·lega per endur-se els mèrits en 
els annals de la història... I de retruc això també ha 
fet oblidar la implicació catalana en aquesta important 
operació universal.

Un triangle sobre el mar
Però la història del formidable amidament no acaba 
aquí. Méchain era un científic rigorós que va viure i 
morir obsedit per aquells càlculs. El 1803 va tornar a 
Barcelona per revisar els amidaments. De Montjuïc es-
tant, es va adonar que el meridià discorre mar endins, 
i no se’n va poder estar de continuar la mesura cap a 
les Balears, portant-la primer cap al Montsià i el País 
Valencià. Això significa dibuixar un gran triangle sobre 
el mar, que acostaria l’arc al paral·lel 45 i en faria aug-
mentar la precisió. Però els instruments de mesura no 
permetien abastar aquella distància enorme. Podem 
imaginar el desànim del francès...

Més tard, ja en plena guerra, Méchain es va veure 
impedit de tornar al seu país i va haver de quedar-se a 
Barcelona, on s’entretenia observant estels i cometes. 
Va voler comprovar la latitud de Montjuïc calculada me-
sos abans, però com que no podia accedir al castell, que 
era zona militar, va fer una petita cadena de triangles 
des de la fonda on s’allotjava, La Fontana de Oro del 

r
Monòlit commemoratiu  
dels amidaments a Ocata, El Masnou (el Maresme). 

7
Escultura dedicada al meridià a la Meridiana de 

Barcelona, obra d’Alain Domingo i François Scali. Representa 
a escala el perfil geogràfic entre la ciutat comtal i Dunkerque.
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Però l’angoixa de Méchain no va ser endebades i 
altres científics van saber valorar el seu esforç. El 1806 
el Bureau des Longitudes va decidir perllongar l’amida-
ment fins a les Balears, i va encomanar la tasca als as-
trònoms Biot i Aragó. Si Méchain va viure mil i una triful-
gues, l’expedició d’aquests altres científics és digna de 
les millors novel·les d’aventures (vegeu el requadre). En 
resum, amb les dades reunides van establir una variació 
de dues mil·lèsimes escasses de mil·límetre respecte 
del patró establert el 1799. Una variació imperceptible, 
però substanciosa des del punt de vista científic, que ha 
ajustat el metre tal com el coneixem avui. 

Ara bé, tot i que el metre es va declarar oficial en 
una llei de la República Francesa amb data de 10 de 
desembre de 1799, ni tan sols els francesos el van em-
prar de seguida. Napoleó va permetre que continués 
l’ús dels sistemes medievals de mesures i no va ser fins 
al 1840 que el sistema mètric decimal es va imposar 
com l’únic legal a França. 

Pel que fa a Catalunya, el pam i la braça, el peu i la 
passa, la vara, la cana i la llegua també van continuar 
estenent els seus dominis durant força temps. Vam 
guanyar, això sí, un territori més ben amidat. [ 

Montse Armengol és historiadora.

Per saber-ne més

• Guedj, Denis. La mesura del món. Edicions 62,  
Barcelona, 1998. Història novel·lada de l’expedició 

científica que va mesurar l’arc del meridià.

• Moreu-Rey, Enric. El naixement del metre,  
Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1986. 

“El 20 d’octubre de 1983,  
en el marc de la XVII 
Conferència General de  
Pesos i Mesures, el metre  
es va definir com la longitud 
del trajecte recorregut per 
la llum en el buit durant 
1/299792 parts d’un segon

7
Monument del bicentenari de les mesures del metre 

al fossar del castell de Montjuïc, a Barcelona. Al capdamunt  
de la torre del castell es conserven, gravades a la pedra,  

les marques fetes per Méchain que van servir per orientar els 
càlculs de triangulació en aquest punt. Foto d’Enric Gisbert.
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i amb edificis d’altres activitats, com l’Electra Iguala-
dina, el Celler del Sindicat de Pagesos o la Farinera. 

Aquesta plenitud de la indústria adobera del segle xix, 
amb més de 300 adoberies de pell, va iniciar una lenta 
decadència al segle xx i fins avui. Actualment, hi ha unes 
28 fàbriques en actiu que són encara el motor econòmic 
del barri. De fet, a Igualada es va construir un important 
clúster de la indústria de la pell de qualitat amb empre-
ses que exporten arreu del món. Al Rec conviuen, doncs, 
les fàbriques en actiu amb edificis desocupats.

rec.0, el projecte
L’any 2009, un grup de sis persones, professionals de 
diferents àmbits —màrqueting, disseny, art i comuni-
cació—, vam voler tirar endavant un projecte que do-
nés visibilitat a aquest patrimoni en un moment que el 
barri del Rec es veia amenaçat per un pla d’ordenació 
urbanístic molt agressiu. Volíem fer alguna cosa que 
donés visibilitat a aquesta zona, ja que ni la mateixa 
ciutat d’Igualada li donava un valor més enllà del que 
era estrictament industrial. Vam posicionar-nos contra un 
POUM gestat des de l’Administració que convertia el bar-
ri en un espai urbà sense encant, amb avingudes i cons-
truccions noves, i deixava quatre edificis testimonials. 

U
n dels primers llibres d’història de la ciutat 
d’Igualada parla de l’existència del Rec l’any 
1212, tot i que aquest canal ja està documen-
tat un segle abans. Seguia el traçat de la ciutat 

per la cara sud, davant del riu Anoia, abastia els horts i 
accionava l’important molí de l’Abadia. Aquesta cana-
lització primitiva va permetre, al segle xiv, la instal·lació 
de blanquers i teixidors de llana. 

Cap al segle xviii les adoberies ja estaven situades 
prop del Rec. Ocupaven uns edificis funcionals propis 
de l’època preindustrial, i tenien elements comuns 
com els clots per preparar i adobar la pell, que es 
trobaven en grans sales de planta baixa construïdes 
amb voltes de pedra, o els assecadors de pells, situats 
en llocs més elevats i ventilats. Algunes d’aquestes 
adoberies més antigues encara es conserven. Els blan-
quers, per la seva banda, van construir edificis d’una 
estètica industrial impecable, amb elements moder-
nistes. Amb la industrialització, van arribar les coto-
neres i els vapors, que també van deixar una petjada 
arquitectònica tan notòria com la Igualadina Cotonera, 
el Vapor de Baix o Cal Boyer, on actualment hi ha el 
Museu de la Pell. Alguns, malauradament, han desa-
paregut. L’activitat va continuar amb noves fàbriques 

rEC.0
FEM-hO I 

SERà REAL

PATRIMONI INDUSTRIAL, 
ARQUITECTURA, hISTòRIA, 

URBANISME I MODA  
ES DONEN LA Mà AL BARRI 

DEL REC D’IGUALADA

text i fotos Equip Recstores
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Dades pràctiques

Rec.0 Experimental Stores

Del 7 al 10 de novembre, de 10 a 21 h  
al barri del Rec d’Igualada. www.rec0.com 

Vam posar diverses idees sobre la taula, però no es 
tractava d’explicar una sortida pel barri, sinó que ho 
volíem exemplificar. Fem-ho i serà real. Vam voler rein-
ventar el Rec per demostrar que és un espai d’atracció 
enorme. La moda és un concepte molt atractiu per la 
seva energia creativa. Només cal veure les produccions 
d’alguns dissenyadors que estan a la frontera amb el 
món de l’art. D’altra banda, tradicionalment Igualada ha 
estat una ciutat amb molta indústria tèxtil, i era molt 
coherent dotar-la d’aquest tipus de contingut. Vam 
apostar, doncs, pel concepte de pop-up store, o botiga 
efímera. L’any 2009 vam definir el que seria el primer 
Rec.0, vam llogar alguns locals i vam decidir tirar-ho 
endavant. Per liderar les pop-up stores necessitàvem 
dissenyadors i marques de prestigi disposades a innovar 
i arriscar-se en una nova fórmula, empreses creatives i 
ben posicionades al mercat de la moda, amb capacitat 
d’atraure gent. Vam aconseguir convèncer marques tan 
importants com Sita Murt, Textura o Antonio Miró per-
què vinguessin a vendre els seus estocs en un barri vell 
d’una ciutat de l’interior de Catalunya com és Igualada. 
Alguna cosa els devia atrapar, i gràcies a la valentia 
d’aquests primers creadors que van apostar per nosal-
tres, va néixer Rec.0, que s’estructura en tres eixos: 

El patrimoni és el marc de l’esdeveniment: el bar-
ri del Rec i els seus espais autèntics: carrerons, patis i 
adoberies, passatges, patis interiors, llambordes i horts.

El segon eix és la moda. El model de distribució que 
proposem permet una comunicació directa de la marca 
amb el consumidor utilitzant un llenguatge més arriscat. 
Això, marques internacionals com Levi’s o Adidas ho han 
entès i han fet de les seves pop-up stores una declaració 
d’intencions. També la moda d’autor ha trobat el seu es-
pai al Rec, un esdeveniment amb un públic transversal. 

La creativitat és la tercera pota del festival. Quan 
vam decidir tirar endavant aquest projecte la manca 
de recursos econòmics va marcar una manera de fer. La 
imaginació ha hagut d’omplir els buits, i això és el que 
intentem fer: tenir una mirada fresca per poder veure-hi 
una mica més enllà dels convencionalismes. [ 

rEC.0, EL fEstiVAL 
Actualment Rec.0 s’ha convertit en un festival comercial amb una oferta cultural paral·lela 
molt rellevant: concerts, recitals de poesia i exposicions es concentren en tres escenaris 
distribuïts pels patis industrials del circuit. Cal esmentar també l’oferta gastronòmica, el 
Rec Street Food, que és un altre pol d’atracció per als visitants.

Sense adonar-nos-en, Rec.0 ha inventat un nou concepte de retail que té com a base 
un escenari, el barri del Rec, autèntic i únic. Bona part de la memòria de la ciutat és a les 
parets de les adoberies, on han treballat generacions d’igualadins. Aquestes arrels ara 
contribueixen a fer coses noves que també tenen una gran repercussió a la ciutat. 

Rec.0 és un producte del mateix barri, un esgraó més generat per la intensitat d’aquest 
territori. L’equip que organitzem Rec.0 ens sentim orgullosos d’haver pogut intervenir, 
encara que sigui de manera efímera, en el recorregut vital del Rec. 
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“L francesc Cabana

’edifici del Banc  
de Barcelona 

hauria de ser un 
museu”

26

EntrEviSta

text Redacció   
fotos Enrique Marco

“Amb una extensa trajectòria com a investigador en 
els àmbits de la història industrial i de l’empresa, 

l’advocat Francesc Cabana ofereix un punt de vista 
de la història econòmica dels segles xix i xx al qual 

estem poc avesats: el de la burgesia. Sosté que no es 
pot entendre cap procés industrialitzador sense  

el paper de les entitats financeres.  
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A
dvocat entregat durant 
molts anys al món de la 
banca —va ser un dels 
fundadors de Banca Ca-

talana—, Francesc Cabana Vancells 
sosté que la industrialització cata-
lana no es pot entendre sense el 
paper de les entitats financeres. Ha 
publicat treballs relacionats amb la 
història bancària, amb l’economia 
catalana i amb la burgesia, entre els 
quals destaca la coordinació dels sis 
volums de la Història econòmica de 
la Catalunya contemporània (1989 
–1992). Ens rep a les oficines de la 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 
entitat de la qual és vicepresident.

Per què es va especialitzar 
en l’estudi de la història 
empresarial catalana?
Vaig començar amb la història ban-
cària perquè treballava en un banc 
i em vaig adonar que era un tema 
totalment verge. A partir d’aquí, i 
fora ja del banc, em vaig vincular a 
Enciclopèdia Catalana i d’aquí vaig 
passar a una història econòmica 
més generalista.

Vostè ha reunit una important 
col·lecció de documentació 
d’imatge gràfica de les 

empreses catalanes, actualment 
dipositada a l’Arxiu Nacional  
de Catalunya. Són més de 
14.000 documents que, sens 
dubte, seran útils per als 
investigadors. Quins temes creu 
que encara resten per investigar 
sobre la industrialització, 
l’empresa i la banca catalana? 
En els darrers anys s’han publicat 
històries d’empreses, però queda 
molt terreny per fer si ens volem 
situar al nivell dels estats més 
avançats. S’haurien de fer estudis 
històrics per sectors, història dels 
aranzels, i de les pressions políti-
ques a Madrid, per exemple.

Quins temes considera 
importants i han estat poc 
divulgats? 
Al marge de Manuel Girona, una fi-
gura que s’ha treballat força, hi ha 
la dels principals cotoners i dels qui 
participaren en la construcció dels 
Ferrocarrils Catalans. Penso ara en 
els Sedó, els llaners de Terrassa i 
Sabadell; Francesc Gumà, que és 
l’home que trià Narcís Oller per a 
La febre d’or —amb un altre nom— 
i que té una estàtua a Vilanova, o 
gent del sector químic com els La-
cambra i els Cros, etcètera.

Els inicis de la industrialització 
catalana, al segle xviii, van ser 
possibles gràcies a l’acumulació 
de capital obtingut de la vinya 
i del comerç interior, però 
després va tenir un gran impuls 
mercès a les transaccions de 
diferents productes entre 
Catalunya i les colònies 
americanes (aiguardent, 
especialment). Fa uns mesos, 
la retirada de l’estàtua de 
l’Antonio López a Barcelona 
va reobrir la polèmica: hi ha 
també capital esclavista en la 
industrialització catalana?
Jo vaig protestar en un article a la 
premsa per la retirada de l’escul-
tura d’Antonio López (El Punt Avui, 
13 març de 2018). Potser va ser 
comerciant d’esclaus, no negrer 
en el sentit estricte de la paraula, 
però també donà suport i sostre a 
mossèn Cinto Verdaguer, que li té 
dedicada una elegia.

El que sí que és indubtable és 
que al regne d’Espanya el tràfic 
d’esclaus era permès i consentit, 
però moralment amagat. És cert 
que gairebé tots els indianos 
catalans van enriquir-se portant 
esclaus d’Àfrica a Amèrica? 

EntrEviSta
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La burgesia cubana tenia esclaus 
i esclaves negres amb naturalitat. 
Això no vol dir que tots els tractes-
sin malament com passa a La caba-
na de l’oncle Tom. Era, això sí, una 
privació de llibertat. Els empresaris 
catalans van estar gairebé sempre 
a favor de l’esclavitud perquè era 
una mà d’obra barata.

Podem dir que a Catalunya 
la banca moderna va néixer 
gràcies al procés inicial 
d’industrialització? I que  
la segona industrialització  
no podria haver estat possible 
sense la banca?
Cap industrialització no es pot fer 
sense l’ajut financer dels bancs. 
Això, a Catalunya i a la Patagònia. 
Catalunya és encara ara la segona 
zona bancària de tot l’Estat espa-
nyol després de Madrid i també 

pel que fa a la demanda i l’oferta 
bancària. 

Cal considerar que els funda-
dors del Banc de Barcelona eren 
sobretot empresaris, però s’ha de 
tenir en compte que un element 
fonamental per a la creació de 
bancs a Catalunya va ser la borsa 
barcelonina. Una bona part de la 
banca de valors es convertirà en 
banca comercial, tot i que la ma-
joria serà absorbida —va ser el cas 
de les banques Mas Sardà, Arnús i 
Arnús-Garí. 

Els historiadors hem parlat 
molt del moviment obrer, hem 
parlat força de la burgesia 
industrial i hem parlat molt 
poc de banquers. I, tanmateix, 
no es pot entendre la història 
contemporània de Catalunya 
i Barcelona sense tenir en 

compte figures com Manuel 
Girona i d’altres. 
Realment s’ha treballat més la bio- 
grafia de la classe obrera que la 
dels empresaris. Ho he apuntat so-
vint en els meus llibres i articles. 
Crec que les dues històries, l’obrera 
i l’empresarial, haurien d’avançar 
amb caràcter paral·lel.

A Catalunya hem vist un 
model econòmic interessant: 
la colònia. Els obrers cobraven 
menys a canvi dels serveis 
(habitatge, escola, metge...), 
o bé part del seu sou revertia 
en l’industrial (lloguer de 
l’habitatge, el consum a 
l’economat...). En contrapartida, 
la seva qualitat de vida podia 
ser molt millor que la que es 
podia tenir a ciutat (si més no, 
sortien de la misèria del camp). 

“Els empresaris 
catalans van 
estar gairebé 

sempre a favor 
de l’esclavitud 

perquè era  
mà d’obra 

barata

N
Màxim expert en història de la burgesia catalana dels segles xix i xx,  

Cabana continua les seves recerques en el si de la Fundació Enciclopèdia Catalana.
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Era així mateix molt rendible 
per a l’industrial. El model, 
però, es va extingir.
Les colònies industrials es van crear 
en indrets on es podia aprofitar la 
força de l’aigua i el desnivell per 
generar electricitat. A vegades 
aquests llocs coincidien amb un 
nucli urbà o bé n’estaven relativa-
ment lluny. A partir d’aquí, la bon-
dat o la maldat dels empresaris 
incidirà sobre el tracte que dona-
ran als seus obrers i a l’oferta de 
serveis que els oferiran.

Els industrials catalans del  
segle xix i primers anys del xx 
sovint reinverteixen beneficis 
en la seva pròpia empresa  
però també en el territori  
de procedència, i són  
sensibles a les necessitats  
de les comarques. En canvi, 
les autoritats o els industrials 
(«emprenedors») del segle xxi 
no sembla que tinguin  
cap vinculació al territori. 
També ho veu així, vostè?
Els industrials catalans dels segles 
xix i xx pertanyien normalment al 
territori on tenien establerta la 
primera fàbrica, que normalment 
era l’única que tenien. L’arrela-
ment era natural. Les societats 
anònimes, per accions, allunyaran 
els accionistes del nucli industrial, 
tot i que sempre hi haurà algun 
soci majoritari que s’hi mantindrà 
vinculat.

El fet que Catalunya hagi estat 
des del segle xviii una societat 
industrialitzada, burgesa  
però no «nobiliària», avançada 
i al dia de qualsevol innovació 
tècnica que es produïa, 
juntament amb una societat 
obrera combativa, reivindicativa 
i avançada, creu que ha forjat, 
també, una mentalitat social 
identitària i diferent de la de  
la resta de l’Estat espanyol? 
La mentalitat social catalana és 
molt diferent de la mentalitat d’al-
tres regions de l’Estat. Per aquests 
fets que esmenteu. Potser el País 

EntrEviSta

N
Fruit de molts anys d’estudis de l’economia i la banca a Catalunya, Cabana  

ha reunit un ingent fons d’història de l’empresa catalana  
que el juliol del 2014 va ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Basc i altres petits nuclis poden 
admetre una certa comparació, 
però poc més. Com a exemple, 
una editorial madrilenya volia fer 
un recull de biografies empresa-
rials amb el títol genèric de 100 
empresarios. No va tenir cap pro-
blema per a Madrid, ni Catalunya 
ni el País Basc, però més enllà els 
va resultar impossible trobar cent 
empresaris aragonesos, andalusos 
o valencians, si no és que entraven 
en sectors de segona fila com ara 
magatzems, forns, merceries o si-
milars.

Ara bé, també es pot dir que 
la burgesia d’altres països, 
majoritàriament, a més de fer 
diners, sempre ha tingut una 

clara voluntat i identificació 
nacional. En el cas de Catalunya 
no ha estat així. Per què?
La burgesia empresarial busca el 
suport de l’Estat. En el cas de Ca-
talunya, aquesta burgesia havia 
d’anar a sis-cents quilòmetres de 
distància, a Madrid, i negociar amb 
els homes d’Estat. Aquests grans 
empresaris van arribar a comprar 
diputats no catalans perquè defen-
sessin els seus interessos. En canvi, 
tota la petita i mitjana empresa no 
anava més enllà del governador ci-
vil i desconeixia el Govern central, 
perquè no hi arribava, i per això en 
la seva majoria es va haver d’es-
pavilar tota sola. Per això la petita 
i mitjana empresa és nacionalista  
i la gran no o poc.
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ha empreses que es creen per anar 
a borsa com a objectiu principal. 
Aquí no n’hi ha hagut mai ni una.

Catalunya, encara avui, es pot 
dir que és un país de classe 
mitjana? Es poden mantenir els 
clàssics percentatges del 70-
20-10? (70% de classe mitjana, 
20% de classe pobra i 10% de 
gent molt rica). En tot cas, cap a 
on li sembla que anem després 
de la crisi del 2007?
Catalunya és encara un país de 
classe mitjana. Els percentatges són 
improvisats i segurament una mica 
allunyats de la veritat. Però només 
una mica. Després de la crisi del 
2007 vindrà la següent... Aquest 
mes de setembre es publicarà un 
llibre meu titulat L’agonia del capi-
talisme, on dono el meu parer. Crec 
que és necessària una transforma-
ció del sistema econòmic.

Per què l’empresariat català 
sempre ha tingut una visió 
local i limitada, prudent, 
poc arriscada... davant 
actuacions empresarials més 
internacionalistes, capaces 
d’exercir de lobbies, que es 
donen en països iguals o més 
petits que Catalunya? 
Els empresaris catalans no han vol-
gut anar a borsa, que és un exem-
ple del fet que no han volgut fer-se 
grans amb el capital de tercers. Els 
empresaris catalans prefereixen 
fer-s’ho tot sols i no donar infor-
macions personals als accionistes. 
Els horroritza que un accionista els 
pugui demanar el que cobra. Hi ha 
una manca d’ambició, un cop han 
assegurat el seu futur i el de la seva 
família. Recordem que moltes em-
preses familiars es divideixen i cada 
branca segueix pel seu compte. A 
Madrid i als Estats Units, en canvi, hi 

Recomani’ns la visita a un lloc 
clau de Catalunya relacionat 
amb la industrialització o la 
banca.
No en puc recomanar només un. I és 
una mostra de l’immensa diversi-
tat industrial de Catalunya: el Baix 
Berguedà amb la zona de colònies 
tèxtils, amb les colònies Vidal o Vi-
ladomiu, o el Museu de les Mines, 
a Cercs; la cimentera Asland de Cas-
tellar de n’Hug; la cotonera Sedó 
d’Esparreguera, el Museu del Suro 
a Palafrugell; el Museu del Ferro-
carril a Vilanova... Paga la pena vi-
sitar-los tots.
Jo vaig fer gestions perquè l’edifici 
del Banc de Barcelona es convertís 
en un museu, però no van fructi-
ficar. Ara és propietat de la Gene-
ralitat de Catalunya. Jo no ho vaig 
aconseguir, confio que potser vos-
altres, des del mNACTEC, hi podreu 
fer alguna cosa. [

“Els empresaris catalans 
prefereixen fer-s’ho tot 
sols. Crec que hi ha  
una manca d’ambició
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ESPORT, INDÚSTRIA 
I MODERNITAT
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V
El Club Natació Barcelona 

va ser constituït el 1907. La seu 
inicial eren els Banys Orientals 

de la Barceloneta i des del 1910, 
els de Sant Sebastià (a la imatge). 

Postal del Museu Marítim. 
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QUINA RELACIÓ  
hI hA ENTRE  
LA INDÚSTRIA  
I L’ESPORT? 
és un fet poc estudiat, 
però el cas és que van de 
la mà. L’esport modern, 
ben arrelat avui al nostre 
país, neix a partir de tres 
peus fonamentals: una 
base en els antics jocs 
de lleure tradicionals, un 
segon en la reglamentació 
de pràctiques limitades 
exclusivament a 
l’aristocràcia i les classes 
benestants, i un tercer 
implementat per la 
nova burgesia industrial 
i comercial que adopta 
esports, tecnologies i 
innovacions foranes com 
a símbol de modernitat 
i desenvolupament. 
La majoria d’aquestes 
últimes innovacions, 
que més endavant 
esdevindran populars, 
arrelen a Catalunya gràcies 
als industrials i tècnics 
estrangers que al llarg 
de la segona meitat del 
segle xix i primers anys 
del xx s’instal·laven al país 
fruit de l’accelerat procés 
d’industrialització que s’hi 
desenvolupava.

N
Esquiant a Núria, a tocar de l’ermita de Sant Gil, cap a 1920.  
Arxiu mNACTEC, fons Gibert.
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L’
activitat física, prèvia a l’esport modern re-
glamentat i estructurat, és tan antiga, se-
gurament, com la humanitat mateixa. Des 
de sempre, l’ésser humà ha gaudit de les 

possibilitats del cos i de l’activitat física més enllà del 
que li exigien les activitats per a la seva pròpia super-
vivència, tot i que probablement les primeres activitats 
atlètiques devien anar associades a aquestes: entrenar 
destreses físiques per a la caça, la pesca i la guerra. Ara 
bé, l’esport modern tal com el coneixem avui és molt 
més tardà, ja que apareix a Anglaterra en ple procés 
industrialitzador. Si parlem d’esport modern, parlem 
d’activitats que han de complir tres característiques bà-
siques: són activitats reglamentades amb normes que 
cal conèixer i complir; presenten un fort caràcter com-
petitiu, i s’estructuren a través de clubs i organitzacions 
esportives. Ja no parlem d’activitats de lleure individuals 
o isolades, sinó d’esports d’equip o de competició, sigui 
col·lectiva o individual.

la inDUstrialització i els inicis  
De l’esport a catalUnya
Una, doncs, de les bases de gran part de disciplines 
esportives modernes la trobem en antics jocs i formes 
tradicionals de lleure. Són expressions de cultura i saber 
popular i social, lligades a l’activitat física, a ritus socials 
i a arts militars, que van ser practicades anàrquicament 
durant segles i que, amb l’arribada de les normatives 
estrangeres de l’esport modern, s’estructuren i s’orga-
nitzen. Així, inicialment, s’implementen esports que ja 
tenen una arrel en la cultura lúdica i tradicional (frontó, 
billar), en rituals socials (banys de mar, caça, pesca, 
gimnàstica, atletisme), en jocs antics interclassistes que 
es reglamenten (futbol) i, també, en pràctiques militars 
i aristocràtiques (esgrima, lluita, tir, hípica, navegació).

A més dels esports tradicionals, elitistes i/o aristocrà-
tics, els esports moderns arriben a Catalunya, fonamen-
talment, pel contacte amb ciutadans de procedència 
europea fruit de la vitalitat industrial del país, i, a la 
vegada, per l’interès d’uns determinats sectors socials 
per transformar les formes de lleure de la nova clas-

textos Redacció Eix

F
Primer número  
d’El Mundo 

Deportivo, el 1906.  
A baix, construcció del 

velòdrom de la Creu Alta, 
a Sabadell (1919). Arxiu 

Històric de Sabadell.

V7
II Gran Premi Internacional 

d’Automobilisme Penya Rhin  
al circuit de Vilafranca, el 15 de novembre 
de 1922. Arxiu mNACTEC, fons Ricart.
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La descoberta científica  
i L’excursionisme
L’excursionisme ha estat, des de sempre, una 
activitat molt arrelada a Catalunya. Les primeres 
associacions portaven a la pràctica una certa 
idea filosòfica d’estudiar i conèixer la natura per 
descobrir-ne els valors. Els primers excursionistes 
de finals del romanticisme i primers anys de la 
Renaixença catalana admiraven els cims, les valls, 
els boscos, la composició geològica de les roques, 
la classificació d’espècies botàniques, etc. Això 
explica que els primers centres excursionistes fossin 
lloc de trobada de gent exclusiva i selecta: metges, 
advocats, literats, poetes, polítics, eclesiàstics, 
etc. Ben aviat van introduir un element clau de la 
modernitat: la fotografia. Amb tot plegat, des dels 
inicis l’excursionisme lliga catalanisme i cientifisme. 
L’Associació Catalanista d’Excursions Científiques 
(1876) serà la primera entitat excursionista creada a 
Catalunya i a tota la Península. El Centre Excursionista 
de Catalunya (1890), però, en serà l’entitat degana  
i de referència per excel·lència.

A finals del segle xix i primers anys del segle xx  
es produeix una important discussió i debat entre les 
associacions excursionistes. El debat es dona entre 
els «puristes», que mantenen la filosofia científica, 
acadèmica i de descoberta del país i el territori, i 
els «moderns», que comencen a quantificar cims 
assolits i temps esmerçat a fer-ho, practicar l’esquí, 
etc. Aquests nous excursionistes, amb una vocació 
més esportista que científica, comencen a impulsar 
les competicions, els reptes, els rècords en l’alpinisme 
i l’esquí en noves modalitats i especialitats que 
propiciaran el desenvolupament de tota una altra 
línia esportiva, vinculada estretament a la natura, 
fins aleshores desconeguda. se obrera urbana, modernitzar-la i «reglamentar-la». 

Aquests ciutadans de procedència europea vinculada a 
la indústria, al comerç i als consolats, especialment an-
glesos, facilitarà la introducció dels esports a Catalunya, 
els quals donen un atractiu toc de modernitat. A finals 
segle xix aquests estrangers s’agrupaven per origen o 
per interessos: el suís Hans-Max Gamper, un sportmen 
de l’època que va practicar diversos esports i destacà 
en ciclisme, rugbi, natació, atletisme i, sobretot, futbol, 
connectava i controlava la colònia d’enginyers suïssos 
a Barcelona, amb els quals va crear un club de futbol 
al barri de Sant Gervasi, a l’estil dels que ja hi havia a 
França i a Suïssa.

Els germans Witty, a través del consolat anglès, van 
fundar el Reial Club de Tennis Barcelona, que aplegava la 
colònia de tècnics i enginyers anglesos. Udo Steinberg, 
fundador a Alemanya del club Britannia Chemnitz, en 
instal·lar-se a Barcelona per raons laborals, es va con-
vertir en un dels millors davanters de la primera època 
del Futbol Club Barcelona i al seu voltant reunia una co-

doSSiEr

z
Vestidors del camp de futbol de  
la colònia Borgonyà (Sant Vicenç 
de Torelló), de marcat estil escocès,  
origen dels promotors de la colònia. 
Arxiu mNACTEC,  
Jaume Perarnau.

N
Excursionistes catalans fent alpinisme al Pirineu, 
el 1910. Arxiu mNACTEC, fons Josep Guix.
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lònia alemanya molt activa esportivament parlant. L’any 
1902 fou encarregat d’organitzar una primera escola de 
formació de jugadors i va ser president de l’Associació 
de Clubs, que es convertiria després en Federació Cata-
lana de Futbol. També va ser un dels fundadors del Reial 
Club de Tennis Barcelona i un dels primers redactors d’El 
Mundo Deportivo.

L’esport contemporani és, doncs, fill de la industria-
lització i de la modernització, i també de l’aparició de 
la nova classe burgesa dirigent, un sector social que 
serà el primer interessat a mantenir la classe obrera 
ocupada i a transformar les seves formes de lleure i 
divertiment en activitats reglamentades: «En una época 
de penuria, por fin se proponía a los ciudadanos la más 
inexplicable de las expresiones artísticas: un esfuerzo 
físico completamente inútil administrado con ayuda de 
un reglamento totalmente absurdo» (Julio César Iglesias 
a El deporte en España. 1860-1939). D’alguna manera, 
mentre uns obrers s’apuntaran a cant coral o a teatre o 
mataran el temps de lleure jugant a cartes i al dòmino 

als ateneus i casinos, d’altres optaran per organitzar els 
primers partits de futbol. 

L’esport normativitzat, per tant, a través de regla-
ments i clubs permetrà regularitzar les activitats de 
lleure més tradicionals. Alguns d’aquests esports seran 
vistos com a activitats «proletàries», bastes o de baix 
nivell social, i d’altres seran activitats burgeses, basades 
en l’exhibició social i en l’elitisme.

L’inici de la difusió massiva de les pràctiques espor-
tives reglamentades i modernes aniran lligades també 
al nou concepte de l’educació física. Coincideixen en el 
mateix moment que es difonen teràpies alternatives a 
la medicina tradicional, mesures higienistes basades en 
cures a l’aire lliure, en l’aigua de mar o de fonts i bal- 
nearis, o al consum d’aliments per a la salut com aigües 
amb gas o iogurts. Així, l’esport serà entès també com 
una manera de fer salut.

Els punts inicials de trobada per practicar diferents 
esports entre estrangers europeus seran els gimna-
sos, que apareixeran a Barcelona a la dècada de 1860, 
amb espectacles d’acrobàcies i gimnàstica. L’any 1883 
l’interès aristocràtic per l’equitació culminarà amb la 
construcció de l’Hipòdrom de Can Tunis, una de les pri-
meres instal·lacions esportives modernes a Catalunya. 
Més tard, l’Exposició Universal del 1888 va permetre 
relacionar modernitat, progrés industrial i nou lleure 
esportiu. Al recinte de la Ciutadella es van començar a 
practicar les primeres manifestacions esportives i atlè-
tiques. Abans del 1914 ja s’havien creat i registrat una 
seixantena d’entitats i clubs esportius a Catalunya, ma-
joritàriament de cinc disciplines: futbol, ciclisme, tennis, 
esports nàutics i excursionisme.

Diferents sectors inDUstrials,  
Diferents esports
En la vinculació estreta i directa de la industrialització a 
Catalunya cal destacar l’important paper que van tenir 
els enginyers i industrials estrangers en la «importació» 
d’aquestes noves pràctiques. Així, trobem com el club 
degà de futbol federat a Catalunya es crea i s’organitza 
a Palamós. Anomenat originàriament Palamós Foot-
ball-Club, es funda l’any 1898 per iniciativa de l’enginyer 
Gaspar Matas i Danés, que conegué el futbol en una de 
les seves sovintejades estades a Anglaterra. El primer 
espai de joc el trobem al pati de la fàbrica La Corche-
ra Internacional i el primer partit disputat serà contra 
l’equip de tècnics i enginyers estrangers de la també 
fàbrica de suro Armstrong, de Palafrugell.

També en el món del futbol tindrà una incidència 
especial la colònia d’enginyers i tècnics anglesos que 
a la Colònia Borgonyà (Osona) construiran una de les 
instal·lacions esportives més antigues de Catalunya 
per a la pràctica del futbol, encara ara en actiu. També 
el futbol, que esdevindrà l’esport més popular i inter-
classista, a més de la vinculació inicial que tenia amb 
els sectors industrials del tèxtil i del suro també estarà 

“Les arts militars i el lleure 
aristocràtic donaran lloc a esports 

elitistes organitzats en clubs 
privats: l’esgrima, el tir, la lluita, 

l’equitació, la navegació...

V
A l’aeroport del Prat, Eduard Feliu es prepara per 

enlairar-se amb el seu avió Hedilla-Anzani, l’any 1937. Arxiu 
del Centre Excursionista de Catalunya. Fons Co de Triola.
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vinculat amb el sector del ciment i a la Pobla de Lillet 
(Berguedà) es funda el club de futbol local ja l’any 1900. 
I com és que apareix en aquesta petita població de l’Alt 
Berguedà un club de futbol federat en èpoques espor-
tives tan pretèrites? Doncs per la presència d’enginyers 
estrangers que en aquells moments inicien el projecte 
de construcció de la primera fàbrica de ciment pòrtland 
de l’Estat espanyol: la fàbrica Asland, de Clot del Moro.

Terrassa, ciutat tèxtil llanera per excel·lència, veu-
rà com l’any 1910, amb material importat directament 
d’Anglaterra, se celebra el primer partit d’hoquei herba 
de l’Estat espanyol entre el Lawn Hockey Club Calas-
sanç (embrió del futur CD Terrassa Hockey) i l’Espanyol 
de Barcelona. El contacte de joves terrassencs amb els 
enginyers estrangers presents a la ciutat i la mateixa 
Escola Industrial, propiciarà que es faci aquest primer 
partit d’hoquei i que encara avui dia sigui referent in-
ternacional en la pràctica d’aquest esport.

També enginyers industrials de diferents nacionali-
tats europees que treballaven en la construcció de les 
centrals hidroelèctriques del Pallars practicaran i in-
troduiran en aquells inhòspits prats de muntanya un 
esport desconegut i singular com era el golf.  
A les grans ciutats, la nova burgesia industrial es de-
cantarà per practicar esports més elitistes, alguns ja de 
tradició aristocràtica (hípica, polo), però també esports 
moderns vinculats a una nova classe social benestant 
(tennis, golf), sense oblidar la pràctica d’esports més 
«proletaris», com ara el futbol o el rugbi.

A les comarques gironines, en el triangle Girona- 
Palamós-Figueres, el contacte amb tècnics francesos  
i la importació de material d’aquell país donaran peu 
a la introducció del ciclisme esportiu a Catalunya de la 
mà del Club Sport Figuerense (1891), la construcció del 
primer velòdrom (Figueres, 1893) i el desplegament 
per tot el país d’un esport que esdevindrà molt popular 
i competitiu entre totes les classes socials i que també, 
una mica més endavant, trobarà un important nucli de 
practicants a les comarques de Tarragona. 

Ja a la postguerra, moltes indústries diferents, empre-
ses i colònies industrials destacades de Catalunya crea-
ran els seus propis equips o bé incorporaran pràctiques 

esportives noves en indrets inèdits a la tradició esportiva 
del lloc, com ara el destacat paper que va aconseguir te-
nir l’hoquei patins a Voltregà gràcies a l’empresari tèxtil 
i pioner esportista català Genaro de la Riva. 

tecnologia, moDernitat i esport
Tal com ja hem vist, l’esport contemporani és fill del 
procés de modernització d’una societat industrial cata-
lana en constant evolució i enlluernada per les innova-
cions i modernes aportacions tecnològiques.

Des de finals del segle xix i ja a la dècada de 1920 
es pot afirmar que a Catalunya queda estructurada una 
àmplia xarxa de clubs, federacions i competicions es-
portives. Aquesta expansió esportiva anirà lligada a 
la democratització del lleure que la industrialització 
ofereix i, també, a la idea d’incorporar-hi una àmplia 
base social.

Tot i que inicialment hi ha una visió elitista de l’es-
port modern vinculat a sectors socials benestants que 
s’organitzen en clubs, ben aviat la promoció de la cul-
tura física com a millora de benestar de la societat serà 
un incentiu de pau i cohesió social que caldrà tenir en 
compte. Així, tot i la inexistència d’instal·lacions espor-
tives públiques i també de polítiques governamentals 
de promoció i difusió de l’esport, ben aviat apareixeran 

doSSiEr

“L’interès aristocràtic per 
l’equitació culmina amb la 
construcció d’hipòdroms com  
el de Can Tunis, als afores  
de Barcelona, el 1883

7
Partit de polo al Turó 
Parc, el 1913. Institut 
Municipal d’Història  
de Barcelona.
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F
La República i l’esport. Anna Tugas  
bat el rècord d’Espanya de llançament de pes 
en el Festival Atlètic d’Estat Català, l’octubre 
de 1933, a l’estadi de Montjuïc de Barcelona.  
Arxiu Nacional de Catalunya, fons Bert i Claret.
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L’esport i La dona
La presència de la dona, de manera preeminent i destacada, a la societat industrial serà fins molts anys enllà una 
presència minoritària i residual. Aquests prejudicis socials es mantindran, també, en la pràctica de l’esport excepte en 
dues «illes» temàtiques i temporals que en són l’excepció dins d’un món esportiu massivament masclista.

La presència femenina en la pràctica de l’esport es donarà només en esports de classes privilegiades (hípica, tennis, 
automobilisme...) o bé en curts períodes d’obertura social i política que permeten, puntualment, gairebé de manera 
anecdòtica, testimoniar aquesta pràctica residual a través d’alguns esports molt concrets i determinats.

doSSiEr

““Distreu, interessa, i, pels seus 
moviments ràpids i bells, dóna 

una màxima agilitat al cos.  
A més a més, és dels pocs 

esports [el tennis] que permet 
jugar a les dones i a tothom fins 

una edat avançada.”  
(Pompeu Fabra a La Veu de 

Catalunya, 4.12.1927) 

N
Senyores jugant a tennis l’any 1913.  

Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya,  
fons Co de Triola. 

V
Equip de futbol femení al camp del carrer Indústria  

de Barcelona, l’any 1921. Salvador Serra Sanllehí.  
Arxiu Històric Municipal d’Esplugues de Llobregat.
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alguns centres vinculats a sindicats i associacions de tre-
balladors que inclouen la cultura física entre les seves 
activitats, com el CADCI (1903) i l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular (1909), i les primeres societats esportives més 
populars i obertes: el Club Natació Barcelona (1907), 
l’Sport Ciclista Català (1912), el Club Natació Ath- 
lètic (1913), el Centre d’Esports Martinenc (1914), etc.

Dos elements relacionats amb la pràctica esportiva 
destaquen com a símbol de la incorporació de la mo-
dernitat a la nova societat industrial catalana. D’una 
banda, l’arribada de la premsa esportiva i, de l’altra, 
l’aparició d’esports fins aleshores inexistents però 
vinculats als nous avenços tecnològics i industrials 
de l’època, i que despertaran autèntiques passions i 
aficions: l’automobilisme, el motociclisme, l’aviació, 
l’aerostàtica, etc. Amb relació a l’aparició a Catalunya 
de la premsa esportiva especialitzada, inicialment 
butlletins dels clubs o portaveus associatius, val a dir 

7
Rem al port 
de Barcelona. 
Prova disputada 
l’any 1925. 
Fotografia de 
Gaspar, Arxiu 
Luis Galán, 
Buenos Aires.

b
Concurs de tir femení a la devesa de Girona en motiu 
de les festes de Sant Narcís, el 1913. Arxiu del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya - Girona. Col. Botet i Sijó.
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que ben aviat apareixen publicacions especialitzades 
en la difusió i la promoció de l’esport, i que donen a 
conèixer la competició i els esportistes més populars. 
Fins a l’any 1930 apareixen més de 160 publicacions 
esportives diferents (més del 30% fora de la ciutat de 
Barcelona), la més antiga de les quals, encara vigent 
avui, és El Mundo Deportivo (1906).

Tota aquesta efervescència social vers la pràctica 
directa de l’esport, o vers la pràctica indirecta com a 
afeccionats a un club, uns colors o un esportista, fa que 
allò que inicialment era una pràctica reduïda i allunya-
da de les classes populars ben aviat es converteixi en 
un objecte de consum, contemplació i seguiment social 
i ciutadà totalment transversal. Ja abans del 1920 es 
pot afirmar que a Catalunya bona part de l’esport més 
popular (futbol, boxa, frontó, etc.) esdevé una oferta 
d’espectacle i de negoci econòmic, ja sigui amb paga-
ment d’entrades o amb apostes. L’espectacle popular, 
doncs, es converteix progressivament en un espectacle 
popular de pagament a través de tres línies d’activi-
tat: creixent especialització i professionalització dels 
esportistes més rellevants i destacats; sustentació de 
l’esport a través de clubs privats que viuen d’associats 
practicants però també, cada vegada més, no practi-
cants, i finalment, aparició creixent, a partir dels anys 
vint, de les noves i modernes instal·lacions esportives, 
com ara l’Estadi de la Foixarda (1920), l’Estadi de les 
Corts (FC Barcelona, 1922), l’Estadi de Sarrià (Espanyol, 
1923), i culminació del procés amb la construcció de 
l’Estadi Olímpic de Montjuïc durant l’Exposició Universal 
de Barcelona de l’any 1929. [

doSSiEr

“Determinats costums i rituals 
socials donaran lloc a formes 
esportives exhibicionistes 
com l’acrobàcia i la gimnàstica 

N
Cursa de motocicletes amb sidecars entre  

El Bruc i Can Massana. (Arxiu mNACTEC. Fons Gibert)

N
El ciclisme, de llarga 

tradició a Catalunya, va 
rebre l’impuls de l’Sport 
Ciclista Català, entitat 

esportiva, cultural  
i recreativa fundada 

l’any 1912. Cursa de 
la Mercè de 1916. 

Arxiu del CEC,  
fons Co de Triola. 
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APARICIÓ DE CLUBS I NOUS ESPORTS 
ESPORT PRIMERA 

REFERÈNCIA
PRIMER CLUB PRIMERA COMPETICIÓ (documentada) PRIMER RECINTE ESPORTIU PERSONATGES 

Aeronàutica 1907 Associació de Locomoció Aèria,  
del 1907

Primera exhibició de vol l’11 de desembre 
de 1910.

S’utilitzaven diverses infraestructures 
llargues per enlairar i aterrar els avions  
(Can Tunis). Primer aeròdrom el de Sabadell, 
que entra en funcionament el 1919.

Josep Canudas, pilot i cofundador de l'Aero Club,  
i primer president de la Federació Aèria Catalana.

Atletisme 1888 Sport Atlètic Barcelonès, 1912 9 de desembre del 1898, organitzada per 
Jaume Vila Capdevila, del Gimnàs Tolosa.
Primer campionat el 1916.

Cursa entre Barcelona i Sarrià.
Les primeres competicions es celebraven 
al parc de la Ciutadella.

Àlvar Presta, primer president. Jaume Vila, promotor 
de la primera cursa.

Automobilisme 1899 Automòbil Club de Barcelona 
(1906, i RACC 1910)

Primera cursa el 10 de desembre de 1899.
Només cotxes, el 1908, a la primera Copa 
Catalunya.

1r documentat el 1899 a Girona  
per les festes de Sant Narcís.

Francisco quintana, pilot anys vint i trenta, i primer 
president de la federació catalana. També va ser 
president del RACC.
Enric Cera, promotor de l'Automòbil Club de Barcelo-
na i de la seva posterior transformació en RACC.

Bàsquet 1913 Laietà Basket-Ball Club, 1922 Es jugava ja el 1913 a l’escola Vallparadís 
de Terrassa.
El primer campionat de Catalunya de Bàsquet 
té lloc l'abril del 1923. 

Pista improvisada al camp de futbol  
de la cruïlla dels carrers Sardenya i Indústria.

Eladi Homs i Artur Martorell introdueixen aquest 
esport a les escoles. Més tard Eusebi Millán 
introdueix el joc a través de l’Escola Pia.

Beisbol 1901 Iris BBC, 1909 Primer partit el 3 de febrer de 1901  
entre l'Antiguo i el Moderno.
Primer Campionat de Catalunya l'any 1929.

Agustí Peris, principal fundador de la Federació 
Catalana.

Boxa 1876 Secció de boxa de l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular, 1909  
Barcelona Boxing Club, 1910
Club Pugilista, 1913

Primeres vetllades públiques al Club Pugilista, 
al carrer Aribau, datades del 1913. El 1904 ja 
es fan algunes exhibicions.

Els primers llocs on es celebren combats 
de boxa són al Sportsmen Club, al teatre 
Soriano i al frontó Condal. 

Ramon Larruy, boxador, fundador del Barcelona 
Boxing Club i del Club Pugilista, principal impulsor  
de la Federació Catalana de Boxa.

Ciclisme 1884 Club Velocipèdic de Barcelona, 
1884

L'any 1885 guanya Artur Periquet.  
Primera volta per etapes de la Volta Ciclista a 
Tarragona. El 1911, Primera Volta a Catalunya.

Claudi de Rialp, fundador Club Velocipèdic de 
Barcelona i fundador Unió Velocipèdica Espanyola 
el 1896.

Ciclisme  
en pista

1884 Club Velocipèdic de Barcelona, 
1884

La primera cursa documentada data del 1899  
a Girona durant les festes de Sant Narcís.

Primers velòdroms a Figueres, Tarragona, 
Terrassa i Mataró.

Claudi de Rialp, fundador Club Velocipèdic i fundador 
de la Unió Velocipèdica Espanyola el 1896.

Escacs Club Escacs Barcelona,  
15 de novembre del 1921

1905, campionat Catalunya Escacs, jugat 
regularment des dels anys vint.

En cafès, com el Barcelona, el Comtal, 
l'Espanyol o la Sala Imperio.

Plàcid Soler Bordas, campió de Catalunya  
i soci fundador Club Escacs Barcelona.

Esquí 1908 Centre Excursionista de Cataluña, 
1876
Club Alpí (secció), 1908

Primer descens el 1908 pel Club Alpí Català. 
Primer concurs català de louge al Matagalls  
el 21 de març de 1909.

Es té constància que al Montseny, als Rasos  
de Peguera, a la Molina, a Núria i a Ulldeter  
eren els primers llocs on es practicava.

Rossend Carrasco i Formiguera, primer president  
de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern.   
Josep Amat, Enric Goig i Albert Santamaria, 
responsables del primer descens.

Frontó Real Sociedad de Sport Vasco, 1893 Partits amateurs per apostar de Cesta Punta. Frontón Barcelonés i el Condal, ambdós 
datats del 1893.

Manuel Balet, primer president Federació Catalana 
de Pilota. 

Futbol 1895 Brittish Club (Informal), 1892
Palamós Foot-Ball Club, 1898

Primer partit el 1892 a Can Tunis.
Copa Macaya el 6 de gener de 1901.

A Can Tunis, situat entre l'hipòdrom 
i l'Arsenal civil. Força utilitzades les 
instal·lacions del velòdrom de la Bonanova.

Eduard Alesson, primer president.

Gimnàstica 1860 Gimnasio Español 
Club Gimnàstic de Tarragona, 1886 
Associació Gimnàstica Catalana, 1897

Joaquim Ramis. 
Associació Gimnàstica Catalana, Narcís Masferrer.

Golf Barcelona Golf Cub, 1912 
(Pedralbes)

Gran Premi de Catalunya (primer campionat 
organitzat per la federació) el 1967.

1914 camp de golf situat a Sant Cugat del 
Vallès en terrenys cedits per La Canadenca.

Ignasi Macaya, màxim responsable del golf català 
des del 1947 com a delegat regional de la Federació 
Espanyola a Catalunya, president de la Federació 
Catalano-Balear i de la Federació Catalana de Golf.

Handbol 1928 Secció de handbol  
del FC Barcelona, 1942
GEiEC de Girona, 1943
Club Balonmano Granollers, 1944

Torneo Antonio Correa Vèglisson, el 1944. Pere Sust, primer president de la Federació Catalana 
d’Handbol.

Hípica Círculo Ecuestre,  
26 de novembre del 1856

Primer concurs de salts, organitzat pel Polo 
Club, l'any 1902.

Picador dels camps Elisis i al Camp de Mart  
(prop de la Ciutadella).
A partir del 1883 a l'hipòdrom de Can Tunis.

Ángel Clavero, primer president de la Federació. 
Jaume Pla, fundador del Círculo Ecuestre.

Hoquei Gel 1932 Club Alpí Núria, 1932 Primers partits ja el 1946.
Torneig Internacional el 1948.

Pista de Gel de l'Hotel Puigmal. Pere Dosta i Walter Foegger, principals impulsors 
d'aquest esport, i organitzadors de la primera 
competició. Dosta va portar l'hoquei gel a Puigcerdà.

Hoquei herba 1907 Barcelona Hockey Club, 1907
Espanyol, 1909
Ateneu Calasanci de Terrassa, 1911

Primer partit el 2 de juny de 1912 entre  
l'RCD Espanyol i el Lawn Hockey Club 
Calasanci (Terrassa).
Primer campionat de Catalunya el 1918.

Davant de l'Hospital Clínic. Hi entrenava 
Barcelona Hockey Club.

Josep Omedes, fundador del primer equip i 
considerat l'introductor de l'hoquei gespa a casa 
nostra. Santiago Güell, primer president de la 
Federació Catalana d'Hoquei i membre de l'RC Polo.

Hoquei patins 1905 Skating Club Barcelona, 1929
Cerdanyola H.C., 1936

Primer partit el 26 de febrer de 1905  
entre socis de l'Sportsmen's Club.  
Primera Copa Catalunya el 1930.

Luis Pironti di Campagna, primer president  
de la Federació Catalana.

Motociclisme 1891 Sociedad de Velocipedistas, 1891 Primera cursa el 10 de desembre de 1899.
Exclusivament de motos el 13 d'abril de 1904, 
a la Ciutadella.

Circuits oberts, és a dir, es feien en 
carreteres. El primer denominat «circuit» 
és l'autòdrom de Terramar (Sant Pere de 
Ribes), del 1923.

Ignasi Sagnier, primer president de la Federació.
Francesc Coma, president de l'RMCC, primer club 
exclusiu de motociclisme.

Natació 1907 Club Natació Barcelona,  
del 10 de novembre del 1907

Primera cursa el 15 de setembre de l'any 
1907 al port de Barcelona. El 17 de gener  
de 1908 primera Copa Nadal.

Primeres competicions al port de Barcelona,  
i als Banys de Sant Sebastià. Primera piscina  
amb el propòsit esportiu el 1918 a Sabadell.

Bernat Picornell, fundador del CN Barcelona i 
considerat l'introductor de la natació competitiva  
i el waterpolo. Jaume Mestes, primer president  
de la Federació Catalana de Natació.

Ping-pong o 
tennis taula

1930 Calella PPC el 1930 (de forma 
oficial)

Primer Campionat de Catalunya el 1931,  
i per equips el 1933.

Club Boliche, el 1951. Ramon Farran, fundador del Calella PPC  
i de la Federació Catalana de Tennis Taula.

Rugbi 1889 Unió Esportiva Santboiana, 1921 Primer partit el 1911 entre l’Espanyol  
i la Société Patrie, formada per immigrants 
francesos.

Hipòdrom de Can Tunis. Baldiri Aleu, fundador de la UE Santboiana  
i de la Federació Catalana. Albert Lincou, fundador  
del Club Liceu Aragó a Perpinyà, 1889.

Tennis 1888 Barcelona Lawn Tennis Club  
(actual Polo), 1899

El 1903, primera competició. Pista de l’actual cinema Novedades.
Instal·lacions al velòdrom de la Bonanova.

Juan Bautista Augurio Perera (es creu que en  
va ser l'inventor). Ernest Witty, primer guanyador  
i important promotor d'aquest esport.

Waterpolo 1908 Club Natació Barcelona,  
del 10 de novembre del 1908

12 de juliol de 1908, partit amistós entre  
CN Barcelona i «Escuadra Anglesa».

Primeres competicions als Banys de Sant 
Sebastià. Primera piscina amb el propòsit 
esportiu el 1918 a Sabadell.

Bernat Picornell, fundador del CN Barcelona i 
considerat l'introductor de la natació competitiva  
i el waterpolo. Jaume Mestes, primer president  
de la Federació Catalana de Natació.



EL FAR DE 
LA BANYA, 
TESTIMONI  
DELS FARS DE 
FERRO

la dEScobErta

b7
El far de la Banya 

està instal·lat a l’extrem 
del dic de Llevant del 

port de Tarragona. A la 
dreta, el mateix far en 

la ubicació original, a la 
Punta de la Banya del 
port dels Alfacs. Arxiu 
del Port de Tarragona. 

Foto de J. Martínez 
Sánchez, 1864.
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A MITJAN SEGLE XIX ES VA DECIDIR 
IL·LUMINAR LA DESEMBOCADURA 
DE L’EBRE AMB TRES FARS 
METàL·LICS. REUBICAT AL PORT DE 
TARRAGONA, EL FAR DE LA BANYA 
ROMAN AVUI COM UNA DE LES 
INSíGNIES D’AQUESTA CIUTAT 

llum del Salomonet de les Matines reflectida a través 
de la rosassa de la catedral. 

Del segle xvi fins al primer pla d’enllumenat de mitjan 
segle xix, hi ha referenciades diferents torres amb fanals 
o fars. En gravats d’època al port tarragoní, l’any 1572, 
hi apareixia una torre amb fanal, i al de Barcelona, a 
mitjan segle xvii, hi havia una llanterna que senyalitzava 
el port. En altres llocs de la Península s’hi construïren 
fars com el de Cabo Mayor a Santander, l’any 1839, a 
càrrec de la Junta de Comerç. 

França va ser capdavantera en l’enllumenat marítim 
amb la creació d’una direcció facultativa especial per 
dur a terme la gestió de l’enllumenat i la balisa de les 
costes. Juntament amb Anglaterra va destacar en la 
construcció de les torres i en la fabricació de les lents 
de vidre de les òptiques. 

El 13 de setembre de 1847, quan regnava Isabel II, 
es va aprovar el primer pla d’enllumenat de les costes 
espanyoles. S’inicià, així, el procés de nacionalització 
del servei i la construcció de la majoria de fars que, 
actualment, subsisteixen al llarg del litoral peninsular. 
El far de l’Estaca de Bares a la Corunya va ser el primer 
a posar-se en funcionament l’any 1850. 

Malgrat que hi havia un impost per als vaixells arri-
bats a port i que pagaven en concepte de fanal i llanter-
nes, es va decidir crear-ne un general de fars. Gravava 
cada tona dels vaixells entrats a port i així s’assegurava 
el manteniment dels nous senyals.

Els fars, classificats en sis ordres, eren els principals 
senyals d’ajuda a la navegació. Tècnicament, els llums 
sempre havien d’estar vigilats. L’avenç de la tecnologia 
va fer possible el posicionament per diversos sistemes 
radioelèctrics (Decca, Omega, etc.). Lentament es va 
utilitzar l’electricitat convencional i la fotovoltaica o so-
lar, que substituiran el petroli i l’acetilè fins a l’arribada 
del posicionament per satèl·lit. Desapareix la classifica-
ció en sis ordres i s’automatitzen els fars, de manera que 

text Mercè Toldrà Dalmau

E
n un extrem de l’illa de Faro, a l’entrada del port 
d’Alexandria, s’hi va construir al segle iii aC una 
torre per guiar, mitjançant una foguera, els vai-
xells que entraven a port. D’aquí procedeix la pa-

raula far, la llum de guia més coneguda i representativa 
de tots els senyals marítims moderns. 

Quan un vaixell s’apropa a la costa necessita punts de 
referència per poder entrar a port sense perill d’embar-
rancar. En l’antiguitat, quan es navegava només durant 
el dia i sense separar-se gaire del litoral, els senyals 
d’orientació eren els accidents geogràfics. Però, si la 
línia de costa era uniforme i monòtona, calia utilitzar 
senyals artificials perquè els navegants tinguessin re-
ferències. El desenvolupament del comerç, a finals del 
segle xii, va imposar la necessitat de navegar a més 
distància i, també, de nit. La llum de fogueres situades 
en punts alts eren els senyals que permetien la loca-
lització nocturna. Per poder guanyar alçada allà on no 
n’hi havia i, alhora, facilitar el manteniment quan hi 
havia tempestes i temporals es començaren a construir 
estructures artificials, millorades al llarg del temps. 

Eren sistemes d’il·luminació de poc abast atès que 
només advertien els mariners de la proximitat de la 
ciutat de recalada. Per això, la majoria estaven situats 
a l’entrada dels ports de les ciutats marítimes més im-
portants i servien de senyalització, defensa i vigilància. 
També eren freqüents els llums encesos a les torres 
de les esglésies. A Tarragona conta la tradició popular 
que, una nit de Nadal, una embarcació perduda davant 
la costa pel vent i la boira va arribar a port gràcies a la 
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tal·lar-hi torres de ferro, desmuntables, amb pilots de 
rosca, construïts segons el sistema inventat per l’americà 
Mitchell i adequat per ser ubicat en terrenys difícils. El 
cap de la Comissió de Fars Espanyols, Lucio del Valle, el 
30 d’abril de 1860, va encarregar a uns industrials de 
Birmingham la construcció de tres torres de ferro forjat 
de qualitat superior. L’exterior dels habitatges havien de 
ser de xapa galvanitzada de ferro i l’interior, de fusta 
de pi ben curada. Les subjeccions havien de fer-se amb 
caragols, i s’havia prohibit especialment l’ús de claus. El 
cost del projecte sumava 546.480 rals de billó. 

Per al far de la Banya, construït per il·luminar la punta 
del mateix nom, en una platja situada a tres milles al sud-
est de l’entrada del port dels Alfacs, es van proposar dues 
torres diferents. La primera tenia l’habitatge de forma oc-
togonal amb nou pilons d’ancoratge. La segona, i definiti-
va, comptava amb una estructura de ferro lleugerament 
cònica amb llanterna poligonal i cúpula de color coure. 
La part central, habitatge dels dos torrers, era de planta 
hexagonal. L’altura era de 18,70 metres sobre el terreny 
i 30 centímetres més al mar amb un pes de 46,80 tones. 
Es va encendre per primer cop l’1 de novembre de 1864. 

Tant pels habitatges, molt reduïts, com per la dificultat 
en l’abastament de queviures i materials, que havia de 
ser per mar o per terra, si l’aigua no en cobria l’accés, les 
condicions de vida dels torrers eren molt penoses. L’any 

la dEScobErta

 
un fAr suPErViVEnt 
El far de la Banya és l’únic supervivent dels tres fars 
de ferro del delta de l’Ebre. Des de l’antiga Junta 
del Port de Tarragona, entitat encarregada de les 
costes de la demarcació tarragonina, se’n va proposar 
el trasllat a l’emplaçament actual l’any 1985 per 
recuperar-lo de l’oblit. Il·lumina, des de l’agost del 
1990, després de la seva instal·lació i rehabilitació, 
atenent a la seva importància històrica com  
a edifici singular. La continuada ampliació del port  
de Tarragona ha fet que ja no funcioni com a far  
—només il·lumina a una milla de distància—. 
L’entrada al port la guia un altre senyal marítim:  
la llum de port de la punta del dic de Llevant.

Del 1990 al 2010 el far de la Banya va ser la 
imatge corporativa del port de Tarragona i, com a 
testimoni d’un passat, custodia elements vinculats  
a la història dels senyals marítims.

no serà necessària la presència constant dels torrers, 
que abandonaran progressivament els habitatges.

els fars De l’ebre
La barra de l’Ebre o línia que forma el riu a la seva des- 
embocadura es divideix en dos: una cap a llevant al final 
del golf de Sant Jordi, on a la punta de ponent hi segueix 
l’illa de Buda, i l’altra cap al sud, on forma a la punta de 
la Banya, al port dels Alfacs.

Les juntes de Comerç de València, Tortosa i Tarragona 
i les societats d’Amics del País d’aquestes ciutats exposa-
ren, l’any 1833, els grans mals que patia el comerç amb 
els freqüents naufragis i avaries dels vaixells, sobretot a 
la zona de l’illa de Buda per l’acumulació d’arenes que 
arrossegava el riu. Aquesta situació i la poca solidesa del 
terreny format per al·luvions de terres toves i sedimen-
tàries feien molt complicat l’accés als ports naturals del 
Fangar i dels Alfacs. Calia un senyal que avisés del perill. 

L’any 1857, l’enginyer Ángel Camón ja havia sol·licitat 
d’il·luminar amb tres fars de diferent ordre la desembo-
cadura de l’Ebre. El problema era l’estabilitat del terreny 
per a una construcció d’obra que, amb el temps i per la 
ubicació, possiblement s’hauria de traslladar. Del projec-
te inicial, que constava d’un aparell de cinquè ordre per 
a l’illa de Buda i dos petits llums fixos per a les puntes 
de la Banya i del Fangar, es va acordar, finalment, ins-

7z
Projecte definitiu del far de ferro de la Punta  

de la Banya i plànol del delta de l’Ebre amb el projecte 
dels fars de ferro a instal·lar-hi i detall del far de Buda. 

Revista de Obras Públicas, 1864.
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jr
Interior del Far de la Banya, adequat com a Museu de 

Fars, i l’activitat teatralitzada La Llum del far  
amb Alex Lighthouse. Arxiu d’Imatges del Museu del Port  

de Tarragona. Fotos de Mercè Toldrà.

1943 el far es va automatitzar amb acetilè, es va suprimir 
el personal i el servei va quedar agregat al de Sant Carles 
de la Ràpita. Per donar més abast a la llum, l’any 1975 es 
va substituir la torre de ferro per una de nova de formigó.

El trasllat del far de la Banya al port de Tarragona als 
anys vuitanta va permetre que es conservés atès que els 
dos restants ja havien desaparegut per la manca d’ús i 
les necessitats continuades de conservació. S’instal·là a 
l’extrem del dic de Llevant per funcionar com a far del 
port de Tarragona atès que el far del moll d’Aragó havia 
quedat obsolet per les ajudes a la navegació. El port 
es trobava en un període d’ampliació important i ja no 
podia comptar amb el vell far com a guia.

L’any 2003, va passar a ser el Museu de Fars com a 
extensió del Museu del Port de Tarragona. Exhibeix una 
col·lecció de senyals marítims a l’antic habitatge dels 
torrers, un espai hexagonal de 52 m2, per tal de donar 
a conèixer la història de les ajudes a la navegació en 
general i dels fars de la demarcació de Tarragona en par-
ticular, des de la punta Galera, a Torredembarra, fins al 
delta de l’Ebre. S’hi organitzen activitats didàctiques per 
a les escoles, nits literàries en col·laboració amb la Biblio-
teca Pública de Tarragona, relats escènics, concerts…, i la 
programació de les Nits d’Estiu del Museu del Port, amb 
visites guiades o teatralitzades a càrrec del personatge 
Alex Lighthouse, turista entusiasta d’aquests edificis. 

L’any 2015 el dic de Llevant deixa de tenir una pro-
gramació continuada per convertir-se en Kilòmetre 0, 
un espai tancat al trànsit rodat.

Declarat Bé d’Interès Local, actualment és el darrer 
punt informatiu de la Ruta Patrimonial del Port de Tarra-
gona, i l’element més emblemàtic dels instagramers. És 
una de les imatges més difoses de la ciutat, amb permís 
del patrimoni romà, perquè els fars generen soledat, 
poesia, misteri…, però mai indiferència. [ 

Mercè Toldrà Dalmau  
és responsable del Museu del Port de Tarragona

b
Ex-libris del Museu 
del Port realitzat per 
Marià Casas.

 
Per saber-ne més 

•  Sánchez Terry, M. Á., Los faros del Mediterráneo, MOPT, Madrid, 1993.

• Alemany, J., Els fars de Catalunya, Autoritat Portuària de Barcelona, 
Barcelona, 2006.

• Soler, M., Els fars de Catalunya. un viatge sentimental per la costa,   
La Magrana, Barcelona, 2007.

• Esaín, G., ruta por los faros de España en coche, El País Aguilar, Madrid, 2008.

•  Els fars de Catalunya. de nord a sud per la costa, Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Guies turístiques de 
Catalunya), 2010.

•  www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/serveis/fars-abalisament
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viSita guiada

E
«Tots, en el fons, som migrants, fills 
o nets de migrants», diu el periodista 
Xavi Rosiñol. Avui ell segueix el fil  
de les vides dels qui arriben de fora, 
per mar o per terra, de l’oest o del sud, 
com ho va fer el seu avi, d’Almeria  
al Berguedà, cercant feina per cosir  
un futur millor. Ciment, carbó i teixit 
van procurar prosperitat a la família. 
L’avi a la fàbrica de ciment, la mare al 
tèxtil i el pare triant i traginant carbó  
a les mines que han fet del Museu 
de les Mines de Cercs una muntanya 
farcida d’històries que, amb cada visita, 
tornen a bategar.

EL PERIODISTA  
XAVi rosiÑoL  

ENS ACOMPANYA  
A VISITAR ELS ESPAIS  
DE LA VIDA MINERA  
A CERCS, ON EL SEU 
PARE VA TREBALLAR

text Carme Escales  
fotos  Enrique Marco 

l museu de la 
vida dels miners 
del Berguedà
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E
ren finals dels anys cinquanta quan l’avi ma-
tern de Xavi Rosiñol va arribar al Berguedà des 
d’Almeria. Com tants altres homes i dones del 
sud, havia deixat el seu poble, Sorbas, per em-

prendre un camí cap a un futur més pròsper gràcies a 
una feina amb més rèdit que els tristos jornals del camp 
de secà. El seu nou sou l’esperava en una fàbrica de 
ciment, a Cercs, en aquella Catalunya pròspera però tan 
llunyana. Després, aquell home reagruparia la família, 
i l’esposa i els fills també van fer les maletes per seguir 
el pare. Van haver de viure un any a casa d’uns parents 
perquè no van trobar pis per als cinc membres que eren. 

La vall era plena de famílies que havien fet el mateix. 
L’activitat industrial feia bullir de vida l’Alt Berguedà. 
«El meu pare recorda molt bé com arribava tanta gent 
amb maletes de fusta lligades amb cordills. Venien per 
quedar-se», diu. Aleshores hi havia treball per a tothom, 
i vora les mines van haver de construir colònies per 
encabir els treballadors i procurar-los escola, economat 
i serveis mèdics. 

Finalment, una casa al poble de la Nou de Berguedà 
va estar disponible per acollir la família sencera, els 
Martínez vinguts de Sorbas. Una filla, la Bàrbara, a la 

Nou va conèixer en Josep, un jove que als catorze anys 
ja havia començat a treballar a les mines de Cercs. Mo-
via carbó d’una banda a l’altra. Es llevava molt d’hora 
per arribar a la muntanya on hi havia les mines, per-
què primer havia de travessar a peu el poble de Sant 
Salvador de la Vedella, una hora d’anada i una altra de 
tornada caminant per on avui l’aigua del pantà de la 
Baells ho cobreix tot.

L’any 1971 en Josep i la Bàrbara es van casar i van 
anar a viure a Berga, on deu anys després va arribar 
al món Xavi Rosiñol. Ara, periodista de TV3, prepara 
reportatges que ens parlen dels migrants d’avui que 
pugen del sud cap al nord cercant una vida millor o sen-
zillament sobreviure. Ell és ben conscient que tots som 
fruit, poc o molt, d’experiències migratòries, i també 
que «grans sectors econòmics nostres es van fer gràcies 
a la gent nascuda fora d’aquí». Són reflexions a peu de 
mina, vora l’entrada d’aquell forat a la muntanya al qual 
el seu pare no va voler entrar a fer feina. «Ell va treballar 
sempre a fora, traginant lignit», explica el periodista. 
«Els empleats que treballaven a dins de les mines co-
braven molt més, i el meu pare de tant en tant li deia 
a la meva mare: “M’han ofert treballar a dins”. Però 

viSita guiada



51

EIX / núm. 06

per acceptar-ho havies de tenir molt clar el risc que s’hi 
corria a canvi. I ell va continuar sempre destriant carbó 
de les pedres, a l’activitat que anomenaven la llimpia, 
on es netejava el mineral», relata Xavi Rosiñol.

el pare al carbó, la mare al tÈxtil
Pare miner i mare empleada en una fàbrica tèxtil fan 
del seu un retrat familiar típic del moment en aquella 
vall industrial tan rica. «Era increïble, a cada revolt de la 
carretera hi havia activitat productiva. Des de l’Eix del 
Llobregat fins a Sant Corneli, tot estava a ple rendiment: 
la central tèrmica, la fàbrica de ciment, l’estació de tren 
per a passatgers i mercaderies mineres. Des de Puig-
reig s’enfilava un tren cap a les mines, les mateixes vies 
per on sortia el carbó cap a destinacions com Sant Adrià 
de Besòs», explica Rosiñol.

Ara, passejant per les sales del Museu de les Mines 
de Cercs, un pensament aterra a la seva ment: «Sento 
que aquest és el museu de la vida del meu pare i de 
qualsevol miner del Berguedà». El nucli de Sant Cor-
neli, on hi ha les mines i el museu que ens en parla, 
«havia tingut 3.000 habitants, i avui només en té una 
seixantena. Aquesta dada em va impressionar», reco-

neix el fill de miner. «Per a mi és essencial la tasca que 
fa aquest museu, perquè ens ajuda a no oblidar, ens 
explica l’època d’esplendor econòmica d’aquesta zona, 
però també tot el patiment que s’hi va viure», expressa 
el periodista berguedà.

De fet, un panell que recorda, a l’esplanada exterior 
del Museu de les Mines de Cercs, tots els que van deixar 
la vida a la mina, amb noms, cognoms i data de l’acci-
dent que se’ls va emportar, no li passa gens per alt a 
en Xavi. «El van inaugurar el 4 de desembre del 2015, 
festivitat de Santa Bàrbara», explica. «Mira, l’any 1975 
hi ha trenta noms a la llista. Diu que el 3 de novembre 
del 1975 hi va haver una explosió, però fixa’t que no és 
l’única data amb diversos morts. Com devia ser l’ende-
mà per a tots els altres miners reprendre l’activitat?», 
reflexiona Xavi Rosiñol.

Qüestions com aquesta fan de la visita al Museu de 
les Mines de Cercs un llibre obert a la Història, a la Histò-
ria del país, en majúscules, i a la història en minúscules 
de tantes persones —el sector miner a la zona va donar 
feina a unes 10.000—. Tot eren homes, «les dones no-
més hi pujaven per fer-los costat quan feien vagues», 
detalla Xavi Rosiñol. Molts miners com el seu pare en-

“És essencial  
la tasca d’aquest 
museu. Ens ajuda 
a no oblidar 
ni l’esplendor 
econòmica ni  
el patiment que  
s’hi va viure
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cara viuen, perquè la crisi de principis dels noranta va 
prejubilar-ne molts. I poblacions com Berga mateix es 
van omplir de pensionistes en la quarantena d’edat.

Un bocí De viDa
Cadascun d’ells, avui, té en el museu un bocí de vida, un 
camí de records, una maleta de vivències. La part en la 
qual el Museu de les Mines de Cercs recrea el caire més 
social és la que a ell més li agrada, on hi ha documen-
tat tot allò que pertany al passat dels miners fora de la 
mina, la vida a les seves llars, mobles, estris de cuina, 
la roba, la màquina de cosir amb què les dones feien 
vestits, draps i cortines les llargues tardes dels hiverns 
del Berguedà, hiverns de mantes ben gruixudes sobre 

els llits. Visitant amb els pares les estances del mu-
seu dedicades al retrat més fidel de quotidianitat dels 
miners i les seves famílies, en Xavi confirma la veracitat 
amb què s’ha sabut salvaguardar la història. «El meu 
pare hi reconeix el dispensari on havia anat algun cop, 
així com estris que a casa seva també tenien», afirma 
el periodista. 

La recreació d’un pis de la colònia tal com era en l’èpo-
ca de més activitat atrau el nostre guia. «Els descendents 
dels que hi van viure, que havien estat encarregats de 
la mina, hi venen de tant en tant», destaca Rosiñol. Se 
senten a casa. I és això el que, com diu en Xavi, fa del 
Museu de les Mines de Cercs el museu dels miners, el 
retrat de les seves vides. «També hi ha una àrea que 

viSita guiada

“Els nens anaven pocs anys 
a l’escola, els necessitaven a 

les fàbriques per treballar

ELs EsPAis on s’AturA  
XAVi rosiÑoL

P   L’HABITATGE MINER  
LA RECREACIó D’UN PIS DE LA COLòNIA 
TAL COM EREN A L’èPOCA éS EL SEU 
RACó PREFERIT, PERqUè EXPLICA LA VIDA 
MéS ENLLÀ DE LA FEINA, L’ASPECTE MéS 
SOCIAL, D’ON ELL éS FRUIT.

P   PLÀNOL TOPOGRÀFIC DE LES PROPIETATS 
MINERES  
«S’HI VEU TOTA L’EXTENSIó DE LES MINES, 
qUE EREN TOTES PROPIETAT DEL COMTE  
DE FíGOLS, JOSé ENRIqUE DE OLANO».

P  L’ESPECTACLE DE LA MINA  
«éS UN AUDIOVISUAL qUE MOSTRA ALTRES 
MINES, ESTRIS I MANERES D’EXTRAURE  
ELS MINERALS, COM UNA EXPLOTACIó  
A CEL OBERT, A TEROL».

P  ELS EDIFICIS VEÏNS DE LA COLÒNIA  
«qUAN VINC, M’AGRADA FER UN PASSEIG 
PELS VOLTANTS DE L’EDIFICI DEL MUSEU, 
qUE HAVIA ESTAT L’ESCOLA. I L’ACTUAL 
CAFETERIA PIC I PALA ERA L’ECONOMAT». 
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recorda el treball infantil. Els nens anaven pocs anys 
a l’escola, els necessitaven per treballar», puntualitza.

Xavi Rosiñol viu des de fa anys a Barcelona, però 
puja molt sovint al Berguedà. Se sent molt d’aques-
ta terra tan poc rural, essencialment obrera durant el 
passat segle. «El punt d’atracció que, personalment, hi 
trobo és aquesta sensació de declivi que té ara l’entorn 
de les mines i fàbriques», precisa. És aquella barreja 
de nostàlgia que la ment recull del record, a través de 
les fotografies com les que omplen el museu de rostres 
verídics, d’estris de treball, de mostres d’aquell lignit 
que s’extreia de les entranyes de la muntanya, manual- 
ment fins a l’any 1965 i jugant-s’hi la vida cada dia. 
La mecanització va arribar després d’aquella data; va 
alleugerir les tasques d’extracció i transport del carbó 
i va procurar més seguretat a un ofici de miner expo-
sat al pitjor, muntanya endins. Un petit viatge amb el 
tren miner ens traslladarà a l’espai més emblemàtic del 
museu: la Mina de Sant Romà. A dins descobrirem com 
era el treball dels miners a l’interior de les galeries. [

Carme Escales és periodista.

Museu de les Mines de Cercs

Colònia Sant Corneli. Cercs

Tel. 938 248 187 / 938 249 025

m.cercs@diba.cat • www.mmcercs.cat

De gener a juliol, obert feiners de 10 a 14 hores. Dilluns  
tancat excepte festius. Caps de setmana i festius, de 10 a 15 h.  
Setmana Santa: divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 19 h. 

Agost: obert els feiners de 10 a 14 h i de 16 a 10 h.  
Caps de setmana i festius: de 10 a 19 h.

De setembre al 21 de desembre: feiners de 10 a 14 h. Dilluns 
tancat excepte festius. Caps de setmana i festius: de 10 a 15 h.

Confirmeu les vacances de Nadal al web.

Tarifa de visita clàssica, durada 1 h 30 min: individual: 11 € / 
infants de 5 a 12 anys: 4 € / ioves de 13 a 18 anys: 8,80 € /

jubilats: 8,80 € / grups de 30 adults: 8,80 €. 

Tarifa de visita completa, durada 2 h: individual: 15 € / infants  
de 5 a 12 anys: 6 € / joves de 13 a 18 anys: 12,80 € /  

jubilats: 12,80 € / grups de 30 adults: 12,80 €.

Consulteu els descomptes amb certs carnets.
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Patrimoni induStrial català

voluntat i reivindicació de la gent de Sant Salvador de 
la Vedella i de la Baells, un nou poble, el de Sant Jordi. 

Un gran conteniDor D’aigUa  
per a barcelona 
L’embassament es va projectar amb el clar objectiu de 
regular el cabal del Llobregat i  aconseguir proporcionar 
aigua a Barcelona i a l’àrea metropolitana, tot respec-
tant les concessions hidràuliques existents. Subsidiària-
ment, es tractava també d’assegurar el rec del Baix Llo-
bregat, un gran espai d’horta que avui és un patrimoni 
de primer ordre, i controlar la salinitat del riu. La presa 
fa també la funció de regular les aigües de la conca 
nord —l’embassament és la principal infraestructura de 

E
ls ajuntaments de Vilada i de Cercs, i els habi-
tants d’ambdós municipis, que des de l’any 1970 
ja sabien les intencions del Govern de Madrid 
i de la Confederación Hidrográfica del Pirineo 

Oriental, van viure uns anys frenètics i molt durs: clau-
sura de la línia ferroviària del Carrilet, construcció d’una 
nova carretera, expropiacions de terrenys, d’habitatges, 
de vides, d’històries personals i col·lectives. Va ser ne-
cessari construir el gran pont de Vilada i, sobretot, i per 

text Rosa Serra Rotés i Alba Boixader Aymerich 
fotos Manel Escobet / Foto Luigi

EL 1972 VAN COMENÇAR LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE L’EMBASSAMENT DE LA BAELLS 
QUE VA NEGAR 365 hA DE TERRENY. LA PRESA  
VA CONTENIR LES AIGÜES DEL RIU LLOBREGAT,  
DE LA RIERA DE VILADA I D’UNA CONCA DE 532 kM2.

LA PRESA DE LA BAELLS: 
UNA GRAN OBRA 
D’ENGINYERIA hIDRàULICA
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regulació de tot el recorregut fluvial—, la qual cosa era 
i és beneficiosa per a la indústria instal·lada a peu de 
riu. D’aquesta manera s’abasteix d’energia d’una mane-
ra regular i s’eviten els periòdics estiatges i les puntes 
d’inundacions pròpies d’un riu de règim mediterrani.

A aquestes funcions inicials, se n’hi ha afegit una 
altra, des del 1989, no menys important: la inaugura- 
ció de la central hidroelèctrica d’Endesa. Una inversió 
inicial de 360 milions de pessetes que van fer possible 
crear la central hidroelèctrica més gran del Llobregat, 
capaç de produir 23.000 MW anuals d’energia. Quan l’em-
presa Fuerzas Hidroeléctricas del Segre va projectar la 
construcció d’aquesta central, el Berguedà era, després 
de la Noguera i del Ripollès, la comarca de Catalunya amb 

un percentatge més elevat d’autoproductors en el total 
del consum elèctric final. A la Baells, s’hi van instal·lar 
dues minicentrals consecutives de 5.000 kW i 8.000 kW.

la presa, Una gran obra D’enginyeria 
L’obra d’enginyeria que va significar la construcció de la 
presa es va projectar i construir en un període de temps 
relativament curt. El 1970 s’iniciaren els estudis per ava-
luar l’obra des del punt de vista tècnic i econòmic, i per 
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determinar, amb els criteris d’aquells anys, l’impacte i 
les conseqüències humanes i socials d’aquest fet.

La presa de la Baells es troba situada al riu Llobregat, 
tot seguint aigües avall de la confluència amb la riera 
Mergançol o de la Vilada, a la comarca del Berguedà. 
La longitud és de 9,5 km i té una amplada màxima de  
500 m. La superfície de màxima capacitat és de 371,6 ha. 

L´any 1973 les obres van ser atorgades a una unió 
temporal d’empreses (UTE) formada per Dragados y 
Construcciones i Entrecanales y Tavora SA (Denea) per 
un import proper a 600 milions de pessetes, als quals va 
caldre sumar la inversió necessària per cobrir les indem-
nitzacions i les obres de les noves carreteres. En total. 
2.900 milions de les pessetes de l’època.

Les obres de la presa van obligar a construir poblats 
efímers per allotjar la mà d’obra i oficines per acollir 
els equips tècnics, i també el nou poble de Sant Jordi, 
on van anar a viure els habitants del poble de Sant 
Salvador de la Vedella, que va quedar negat pel pantà. 

7
L’entorn natural de l’embassament és d’una gran 

bellesa. El 70% de la superfície s’insereix dins del terme 
municipal de Cercs i el 30% dins del de Vilada.

“Les obres del pantà van 
obligar a construir poblats 

efímers per allotjar  
la mà d’obra i oficines per 

acollir els equips tècnics.  
També es va construir un 

poble nou, Sant Jordi

Una obra visitable 
El Museu de les Mines de Cercs organitza, en col·laboració 

amb l’Agència Catalana de l’Aigua, visites guiades a l’interior 
de la presa de la Baells per a grups amb concertació prèvia. 

Per poder-la visitar cal trucar al 928 248 187. 
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Les obres van començar el 1972 sota la direcció de 
l’enginyer José Luis Uceda Gimeno, que portà a terme 
una obra complexa en un curt període de temps, quatre 
anys i mig, dissenyada per l’enginyer portuguès Mario 
Costa Pereira, que també dissenyà la presa de la Llosa 
del Cavall (Solsonès), al Cardener. 

Per fabricar el formigó necessari per construir la 
presa, a més de fer servir l’aigua del Llobregat i dife-
rents additius del mercat, es va escollir la pedra calcària 
de la pedrera de la roca Mussolera, entre cal Ros i cal 
Marolla, dins del terme municipal de Cercs, una pedra 
que, en temporada de pluges, calia rentar molt bé. La 
fabricació del formigó a peu d’obra va exigir construir 
una gran central amb una producció global de 120 m3 
per hora. [

Rosa Serra Rotés i Alba Boixader Aymerich   
són historiadores.

 
Per saber-ne més:   

• Clotet, D., «La presa de la Baells: una obra colossal», 
Regió 7, 17 de febrer del 2016.

• Serra, R. i Boixader, A., L’embassament de la Baells 
(Cercs), Quaderns Ruta Minera, núm. 7, Manresa, 2007.

• Serra, R. i López, Jr., «Sant Salvador de la Vedella»,  
a L’EROL. Fotografies, Berga, 2017. 

La presa de la Baells forma part del  
CENTRE INTERPRETACIÓ DE LA BAELLS que gestiona el  

Museu de les Mines de Cercs.  
http://www.mmcercs.cat  •  938 249 025
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E
l pageset del Cadí és inconfusible: va vestit amb 
camisa de ratlles, armilla, barretina i esclops, i 
amb un collader amb dues llaunes de llet. Ac-
tualment, però, el pageset s’ha posat al dia. Ha 

canviat l’armilla per una samarreta groga, sempre amb 
la barretina, però. Renovat, però mantenint les essèn-
cies, com la mateixa entitat que representa.

La Cooperativa Cadí fou constituïda a la Seu d’Urgell 
ara fa més d’un segle, l’octubre del 1915. El seu naixe-
ment culminava un procés llarg i complex, de més de 
vint anys, amb un començament especialment dolorós. 
L’any 1891, després d’una dècada de relativa bonança 
de l’economia vitivinícola a les terres de l’Alt Urgell, 
es detectava l’arribada d’una plaga temible, la fil·lo-
xera, vinguda de França després d’haver destruït bona 
part de la vinya d’aquell país. Tot i que les condicions 
físiques de la comarca no havien estat mai les més 
propícies per a aquest conreu, amb un vi de qualitat 
molt baixa, el pèssim estat de les comunicacions del 
Pirineu evitava l’arribada d’un vi més competitiu i pro-
tegia els productors de la comarca, que eren els princi-
pals proveïdors de la Cerdanya i d’Andorra. La producció 
vitivinícola aportava a les famílies pageses ingressos 

UN PAGESET RIALLER  
hA SIMBOLITzAT DURANT 

DèCADES UN PROJECTE 
ECONòMIC PROFUNDAMENT 

RENOVADOR,  
QUE hA MARCAT  
LA TRAJECTòRIA  
DE CENTENARS  

DE FAMíLIES  
DEL PIRINEU 

text Carles Gascón Chopo

la marca

7z
Els productes de 

la Cooperativa 
reben noms inspirats 

en topònims pirinencs: 
Cadí, Urgèlia, Segre...

CADí, 
LA COOPERATIVA 
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en metàl·lic, imprescindibles per satisfer el pagament 
d’impostos i contribucions, i també per alliberar els fills 
del servei militar i per comprar béns de consum. La sob-
tada desaparició de la vinya l’any 1891 deixava moltes 
famílies en la indigència, i amb cap alternativa de futur, 
fora de l’emigració.

Amb tot, alguns visionaris van entendre que la terra 
donava altres opcions, com ara l’aposta pel bestiar de 
treball, bous i mules especialment. Els antics vinyets 
de la ribera del Segre es van reconvertir ràpidament 
en prats de dall, gràcies a un sistema de recs molt per-
feccionat des de principis del segle xix. A tot això s’hi 
afegí la progressiva adopció de l’innovador hàbit de 
consumir llet de vaca, importat de les principals capi-
tals del nord d’Europa i força estrany fins aleshores a la 
conca mediterrània. Aquesta nova demanda permetia 
als criadors de bestiar vaquí la venda d’un petit exce-
dent lleter que complementava els seus recursos. En el 
mateix sentit, les vaqueries que començaren a prolife-
rar a l’àrea metropolitana de Barcelona per satisfer la 
creixent demanda de llet, necessitaven importar unes 
vaques que no podien ser criades a la ciutat, i tot plegat 
incentivà l’especialització bovina cap al canvi de segle.

Un d’aquests visionaris, de fet el més visionari de 
tots, fou Josep Zulueta i Gomis, un advocat barceloní 
d’idees progressistes amb estrets vincles amb el Pi-
rineu. L’any 1892, havent fracassat en el seu projecte 
d’obtenir un escó a les Corts espanyoles pel Partit Ju-
dicial de la Seu d’Urgell, comprà una finca en aquesta 
població i es dedicà a experimentar amb nous conreus 
i noves produccions, amb l’ànim de trobar alternatives 
al desastre de la fil·loxera. Havent apostat pel sector ra-
mader, es trobà que l’any 1914, amb l’inici de la Prime-
ra Guerra Mundial i el tancament de la frontera francesa 
a l’exportació de bestiar, el sector ramader urgellenc es 
veia amenaçat per una nova crisi. Per conjurar el perill, 
Zulueta proposà crear un nou model de societat, una 
cooperativa, que en principi es dedicaria a la cria de 
vaques d’origen suís per abastir les vaqueries de Barce-
lona. Així mateix, l’excedent lleter seria comercialitzat 
en comú, i per evitar la saturació del mercat local en 
transformarien una part en mantega per vendre-la a 
Barcelona. Fou així com es fundà la Societat Cooperati-
va de Lleteria de la Seu d’Urgell, l’octubre del 1915, la 
cooperativa lletera més antiga de Catalunya i, només 
per pocs mesos de diferència, la segona d’Espanya.

N
L’obrador de mantega vers 1940. 
Foto Nuri, fons de la Cooperativa Cadí.

7
Bodegó de productes el 1930. 

Guillem de Plandolit. ACAU,  
Fons Plandolit.

b
Camions de 
la llet i una 
tartana al moll 
de descàrrega 
de la Cooperativa, 
dècada de 1940. 
Autor desconegut. 
Fons de la 
Cooperativa Cadí.
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finals del 1927 i, amb l’enteresa dels socis i la renova-
ció de l’equip directiu l’any 1930, la societat aguantà i 
pogué fer front a una nova fase de creixement, en què 
la producció de formatges i mantega es convertiria en 
l’activitat principal.

Aquest creixement implicava un increment sostin-
gut del nombre de socis i una ampliació de les àrees 
de recollida de llet, que, de la mà de tartanes i dels 
primers camions de transport lleter, va desbordar el 
nucli inicial de la Seu d’Urgell i els voltants, per assolir 
la totalitat de la plana de l’Urgellet i els seus marges 
muntanyosos, i avançar en direcció al Baridà i a la Cer-
danya. L’any 1935 els socis d’una cooperativa lletera de 
Bellver de Cerdanya decidien incorporar-se a la societat 
urgellenca, en un moment en què millorava clarament 
la qualitat del producte amb la compra d’un primer 
pasteuritzador, importat d’Holanda.

La Guerra Civil i la postguerra, amb tota la seva crue-
sa, van provocar una violenta aturada en la progressió 
de la Cooperativa, ara sí, anomenada del Cadí, que no 
es va recuperar plenament fins a la dècada dels cin-
quanta. Les possibilitats del transport lleter, la reac-
tivació del mercat i els inicis de la mecanització del 
camp, amb la introducció del tractor i de la munyidora 

En un primer moment, la producció de derivats lactis 
era una activitat que complementava la cria de bestiar. 
La fàbrica ocupava els baixos d’una casa del nucli antic 
de la Seu d’Urgell, de lloguer i sense llum elèctrica. 
Només s’hi produïa mantega, perquè la producció de 
formatge introduïa un grau de complexitat que no es 
començaria a resoldre fins a l’any 1919, fet que obligà 
a portar-hi la llum i a contractar més operaris. 

Al principi no tothom estava d’acord amb el principi 
cooperatiu, pel qual cada soci tenia un vot, amb in-
dependència del volum de la seva aportació. Aquests 
desacords, en un principi implícits, van acabar enrarint 
l’ambient, i l’any 1923 un grup de socis, grans produc-
tors tots ells, van donar-se de baixa amb la intenció 
de crear una societat privada dedicada també a la pro-
ducció de derivats lactis. Així és com es creà l’empresa 
Lleteries de la Seu d’Urgell, que durant més de seixanta 
anys competiria amb la Cooperativa tant per l’aportació 
lletera com pel mercat. 

La crisi que hagué d’afrontar la Cooperativa empit-
jorà amb l’enorme endeutament provocat per la cons-
trucció d’una fàbrica de nova planta als afores de la 
Seu d’Urgell. Malgrat que aquesta conjuntura va estar 
a punt d’arruïnar l’entitat, la nova fàbrica s’inaugurà a 

7
La mantega Cadí  

és un producte emblemàtic de la marca.

L’Ebro DE joAn bArrAL
Durant més de vint anys, entre 1962 i 1986, aquest 
camió entranyable va prestar el servei de transport de 
llet i de persones als pobles de la Cerdanya. Joan Barral 
el va comprar a la fàbrica Motor Ibérica S.A. de Barcelona 
i en va fer modelar la cabina i la caixa per Regada,  
un carrosser de Ponts (la Noguera) a cops de martell. 
Amb el seu Ebro, Joan Barral va prestar el servei de 
transport mixt. Recollia de matinada les llaunes de 
llet de 8 litres dels pobles de Cava, Ansovell, Arsèguel 
i Alàs de Torres i els duia fins a la cooperativa del 
Cadí. Tenia capacitat per a 14 persones i també feia 
encàrrecs i comandes —medecines, tabac, butà...—,  
i pujava el correu.

L’any 1986 va entrar en vigor la normativa que 
exigia el transport de llet en cisternes condicionades i 
impedia el transport de la llet en llaunes, com s’havia 
fet de sempre. Això va posar fi al servei de Barral. Avui, 
el camió forma part de la col·lecció del mNACTEC.  

Font: http://historiatransportcat.blogspot.com
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EL noM i LA iMAtgE DE LA MArCA 
Ja de bon començament es buscava identificar 
els productes de la Cooperativa amb la imatge 
del Pirineu com a territori ancestral i bressol 
d’una tradició que semblés atractiva al mercat 
barceloní. Aquesta idea se subratllava amb 
l’ús de la toponímia local per identificar els 
productes: Segre, Urgellet... però cap de tant 
exitós com el del formatge Cadí. Ben aviat 
el nom de Cadí es començà a identificar 
amb els productes de l’entitat urgellenca i, 
amb la progressiva acceptació per part dels 
consumidors, sorgiren imitadors que feien 
servir aquest mateix nom per beneficiar-se’n. 
Per posar fre a aquestes pràctiques, i alhora 
aprofitar el potencial de la marca, els estatuts 
de la Cooperativa aprovats el 1935 rebatejaren 
l’entitat amb el nom de Cooperativa Cadí. 
Paral·lelament, la idea de vincular el producte 
amb una determinada noció de Pirineu va 
comportar el disseny d’una imatge. Així sorgí 
el famós pageset, dibuixat cap al 1930, amb 
una visió comercial força innovadora en aquell 
context pirinenc, tan allunyat de la indústria 
gràfica que feia anys que floria a l’àrea 
metropolitana.

N
Moll de descàrrega de la Cooperativa cap al 1930. 

Autor: Francesc Portella. ACAU, Fons Maravilla.

automàtica a les explotacions, van afavorir, a partir del 
1950, un creixement sostingut de la producció, acom-
panyat per l’admissió de nous socis, fins a assolir els 
prop de 1.500 l’any 1970, i si bé en aquest moment 
el nombre de socis va tocar sostre, no ho va fer pas el 
volum de producció, que seguí amb un ritme de crei-
xement sostingut fins a l’actualitat.

Avui els reptes generats per la integració a la Unió 
Europea, les quotes lleteres, la internacionalització de 
l’economia, la introducció de les denominacions d’ori-
gen, la normativa higiènica i de protecció ambiental i 
la reducció aparentment imparable dels efectius del 
sector primari, marquen un nou terreny de joc per a 
aquesta entitat centenària, l’única cooperativa lletera 
que queda al Pirineu català després d’un segle d’expe- 
riències diverses. La capacitat d’adaptació a les noves 
conjuntures, però, ha estat i és la marca de la casa, i 
aquesta és i serà la garantia del seu èxit. Fins i tot el 
pageset s’ha adaptat als nous temps i ha canviat els 
pantalons sargits per uns texans a l’última moda. [ 

Carles Gascón Chopo és historiador i Tècnic de Patrimoni  
Cultural del Consell Comarcal de l’alt urgell.
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U
n diumenge com tants d’altres, Pere Padrosa 
Puignau va sortir de casa per anar a treba-
llar a l’oficina de la seu de Transports Padrosa 
a Figueres. Tot passant per la plaça del Gra, 

es va trobar amb la fira d’antiguitats que cada primer 
diumenge de mes se celebrava a la ciutat. Després de 
passejar-s’hi una estona es va encapritxar d’una màqui-
na d’escriure Erika de l’any 1910. 

Pere Padrosa va passar tota la tarda del diumenge 
intentant deixar aquella màquina com nova. Tot aquell 
temps que va estar entretingut i capficat a desmuntar 

i tornar a muntar les peces d’aquella andròmina, Pere 
va descobrir una passió. Així va néixer la col·lecció que 
avui dona lloc al Museu de la Tècnica de l’Empordà, per-
què des d’aquell dia, i sempre acompanyat de la seva 
esposa, Margarita Pierre Mallol, ha recorregut més de 
3.500.000 quilòmetres a la recerca d’objectes relacio-
nats amb la mecànica.

El museu està ubicat a l’antiga seu de l’empresa de 
transports i antic habitatge de la família Padrosa a Fi-
gueres, i es defineix com un espai de memòria per re-
viure i entendre el passat, un espai per a l’estudi de la 

la col·lEcció

text Redacció Eix fotos Museu de la Tècnica de l’Empordà

UN ESPAI DE MEMòRIA IMPRESCINDIBLE  
PER ENTENDRE LA VIDA QUOTIDIANA  

DELS SEGLES XIX I XX

MUSEU  
DE LA TèCNICA  
DE L’EMPORDà 



63

EIX / núm. 06

“Encaparrat a desmuntar 
i tornar a muntar aquella 
andròmina, Pere Padrosa  
va descobrir una passióN

Màquina d’escriure Minerva, 
de 1923, és una peça única. 

N
Es pot copsar com els ordinadors han heretat elements de  

la màquina d’escriure, com ara la disposició del teclat. 

N
Rellotge Comtoise amb pèndul.  

El Museu dona l’oportunitat de despertar  
la sensibilitat del visitant i de fer-lo descobrir,  
en les màquines, detalls de gran delicadesa. 

b
La primera 
màquina 
d’escriure 
es va patentar 
el 1714, però 
la seva època 
daurada va ser 
a cavall dels 
segles xviii i xix.

b
El Museu reuneix 

una gran varietat 
d’objectes, des de 

cabines de telèfons a 
motos Vespa.
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b
La Hispano 
Suiza, antiga 
marca catalana 
de cotxes de luxe, 
ha despertat la 
passió de molts 
col·leccionistes.

7
 La visita al Museu de la Tècnica 
de l’Empordà és un sens fi de 

troballes delicioses, una rere 
l’altra: màquines d’escriure, telèfons, 

màquines registradores...

7
Exquisida màquina 
de cosir Peugeot 
amb peu Guèridon.

bj
L’aparició de la màquina 

de cosir va suposar un 
punt d’inflexió en la costura 
i va tenir un paper rellevant 
en la entrada de la dona en 

el mercat laboral.
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ACtiVitAts  
i EXPosiCions
EL MUSEU DE LA TèCNICA DE 
L’EMPORDÀ éS MOLT ACTIU PEL qUE 
FA A ACTIVITATS, CONFERèNCIES I 
EXPOSICIONS TEMPORALS. PAREU 
ATENCIó A LA VISITA FAMILIAR ELs 
ParEs dE La TèCniCa, qUE PERMET 
DESCOBRIR, DE MANERA LúDICA I 
ATRACTIVA, LA HISTòRIA D’ALGUNS 
DELS OBJECTES MéS REPRESENTATIUS 
DE LA COL·LECCIó. EL RECORREGUT 
REPASSA LES PRIMERES PASSES DE 
LA MECANITzACIó DE LA VIDA qUE 
VA TENIR LLOC A BANDA I BANDA 
DE L’ATLÀNTIC DURANT ELS SEGLES 
XIX I XX. L’ACTIVITAT, D’UNA HORA 
DE DURADA I DIRIGIDA AL PúBLIC 
FAMILIAR, ES FA ELS CAPS DE SETMANA 
I DURANT ELS PERíODES NO LECTIUS. 

“De sala en sala, els visitants 
llueixen un somriure 
permanent de complicitat  
amb el passat i del despertar  
de records entranyables

tecnologia i dels canvis que van tenir lloc al nostre país 
i a Europa durant la Revolució Industrial.  

Ara bé, no fa pas tant de temps que les peces de la 
col·lecció Padrosa-Pierre eren d’ús comú i quotidià a 
les nostres llars. Per això, els visitants llueixen de sala 
en sala un somriure permanent, de complicitat amb 
el passat i del despertar de records entranyables. Per 
als petits i joves, el museu és ple de curiositats. Hi ha 
elements insòlits que fan dibuixar rialles al rostre, com 
un mesurador de caps o una balança que pesa ous. 
Des d’objectes i ginys senzills fins a maquinàries com-
plexes, tot plegat serveix per comprendre la història 
dels segles xix i xx. Rellotges, telèfons, estufes, ràdios, 
màquines de cosir, calculadores, motos Vespa i cotxes 
de la mítica marca Hispano Suiza i, per descomptat, 
màquines d’escriure de totes les èpoques, marques i 
països, des d’aquella primera i entranyable màquina 
Erika que un bon diumenge va obrir a Pere Padrosa 
tot un món apassionant i que ara posa a disposició del 
gaudi de tots. [ 

Museu de la Tècnica de l’Empordà
Fossos, 12. Figueres. Tel. 972 50 88 20

mte@mte.cat • www.mte.cat
Obert de dimarts a dissabte de 16 a 19 h.  

Diumenges i festius, amb cita prèvia.

b
Màquina 
d’escriure 
d’índex Mignon 
(1907) de factura 
alemanya.  
Els caràcters es 
marcaven un a un 
amb un punxó.

7
Inicialment, la 
màquina d’escriure 
va ser un enginy 
modest, però les 
seves repercussions 
en el món dels negocis 
aviat es farien notar.
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C
omençarem el recorregut a Capellades, que jun-
tament amb altres poblacions de l’entorn van 
constituir, entre els segles xviii i xix, un dels cen-
tres paperers més importants de l’Estat espa- 

nyol, que abastien gran part d’aquest mercat, d’Amèrica 
del sud i les Filipines. A Capellades hi ha una bassa, una 
surgència d’aigua natural d’on antigament brollava un 
cabal d’uns 12 milions de litres diaris, un volum que 
proporcionava l’energia necessària per al funcionament 
dels 16 molins paperers que treballaven a la zona. 

L’ANOIA INDUSTRIAL
LA COMARCA DE L’ANOIA 
TÉ UNA LLARGA TRADICIÓ 

INDUSTRIAL CENTRADA  
A LA CAPITAL, IGUALADA,  
AIXí COM A LA VALL DEL  
RIU ANOIA. DESTAQUEN  
LA INDÚSTRIA TèXTIL, LA  
DEL CUIR I LA PAPERERA

text César Barba   
fotos César Barba, Museu de la Pell d’Igualada 

i Museu Molí Paperer de Capellades
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En un d’aquests, anomenat Molí de la Vila, està situat 
el Museu Molí Paperer de Capellades, que compta amb 
un fons patrimonial format principalment per eines, 
maquinària, caràtules i tampons de fusta i papers del 
segle xiv al xx. Però, a més de la conservació del patri-
moni paperer, el museu és una entitat viva que treballa 
per la recuperació del paisatge arqueològic industrial, 
fa tallers de fabricació del paper i manté una producció 
artesanal del paper fet a mà, seguint tots els passos 
del procés productiu tradicional, amb el qual es pretén 
assegurar la preservació d’una manufactura fermament 
arrelada al país.

riqUesa arqUeològica
Aprofitarem el pas per aquesta vila per visitar el Parc 
Prehistòric de Capellades, situat a una gran cinglera que 
constitueix la façana de la població sobre el riu Anoia, 

amb un alt valor geològic, paisatgístic i especialment 
arqueològic, per la presència d’una vintena de jaciments 
de diverses èpoques. La part que es visita és l’espai de 
l’Abric Romaní, un jaciment que ha permès reconstruir 
el modus vivendi dels neandertals i documentar aspec-
tes fins ara desconeguts d’aquesta espècie.

Molt a prop de Capellades, en direcció cap a Igualada 
per la carretera C-244, farem una parada a la Pobla de 
Claramunt per visitar-ne el castell. Situat en un turó de la 
serra de la Guàrdia, el castell de Claramunt conserva  
la fesomia de fortalesa i sentinella de la conca d’Òdena. 
Val la pena fer la visita a l’interior per veure les restes de 
l’església de Santa Maria, de finals del segle x, la gran 
plaça delimitada per la muralla medieval i el recinte 
sobirà amb la torre de l’homenatge. És el castell més 
ben conservat de l’Anoia i un dels més evocadors de 
Catalunya, que formava part dels Castells de Frontera.

VN
Museu de la Pell d’Igualada i Museu Molí 
Paperer de Capellades, dos centres emblemàtics  
de la xarxa del mNACTEC. 

N
El castell de Claramunt està considerat un dels 

deu millors castells medievals de Catalunya.
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 En poc més de set quilòmetres per la mateixa C-244 
arribem a Igualada, ciutat que ha estat i és un important 
centre industrial, dedicat fonamentalment a l’activitat 
tèxtil i a l’adob de les pells. L’adoberia té a Igualada una 
antiquíssima tradició que arrenca del segle xiv. La millor 
manera de conèixer aquesta història és la visita al Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, situat al cor 
del barri industrial del Rec. El museu ocupa dos edificis 
emblemàtics. A Cal Boyer, una fàbrica cotonera de finals 
del segle xix, hi ha tres sales que presenten, d’una banda, 
l’univers de la pell, una selecció d’objectes pertanyents 

la ruta

ELs CAMins DEL PAPEr.  
5 itinErAris PEr DEsCobrir  
EL PAisAtgE PAPErEr  
DEL riu AnoiA
EL PAPER HA ESTAT FINS ALS NOSTRES DIES  
UN DELS PRINCIPALS MOTORS DE L’ECONOMIA 
DE LA COMARCA DE L’ANOIA. EN TOTA LA CONCA 
FLUVIAL DEL RIU ANOIA S’HAN DOCUMENTAT 
MéS DE 40 MOLINS PAPERERS. EL MUSEU 
MOLí PAPERER DE CAPELLADES PROPOSA CINC 
RECORREGUTS qUE, PARTINT DE CAPELLADES, 
DESCOBREIXEN EL PAISATGE INDUSTRIAL FORMAT  
PEL RIU, LES RIERES, ELS RECS, LES RESCLOSES  
I ELS MOLINS PAPERERS DE LA REGIó. 
Informació: www.caminsdelpaper.cat  

r
Cal Granotes, una adoberia del segle xviii  
que retorna a la vida a Igualada. 

b
La Igualadina Cotonera (1842) és la fàbrica 
d’estil manxesterià més antiga que es conserva  
a Catalunya.

7
Objectes, eines i maquinària relacionats 
amb la pell i la indústria adobera formen 

l’exposició del Museu de la Pell d’Igualada. També 
es pot aprendre el funcionament d’enginys hidràulics.
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 a cultures properes i llunyanes que van des de l’èpo-
ca romana fins al segle xx; una altra que explica l’ofici 
d’adober i el llegat de la vocació adobera d’Igualada, i la 
tercera que ofereix una visió general de l’obtenció i de 
l’aprofitament de l’aigua a través d’una col·lecció d’estris 
i ginys hidràulics. A pocs metres d’aquí es pot visitar Cal 
Granotes, que transporta a l’època preindustrial, ja que 
aquesta antiga adoberia conserva intactes els seus ele-
ments més característics i, mitjançant una interessant 
posada en escena de l’ofici i les eines, explica el procés 
artesanal de l’adob utilitzat al segle xviii.

teixits, carros i trens
La tradició industrial d’Igualada fa possible recórrer 
altres punts interessants a la capital de l’Anoia, com 
la Igualadina Cotonera, un dels edificis industrials més 
antics que es conserven a Catalunya, construït el 1842 
com a centre manufacturer de fils i teixits de cotó; el 
Museu del Traginer, que explica l’evolució del transport 
emprant la tracció animal, amb una interessant col·lec-
ció de carros i carruatges, i el Museu del Tren, que pre-
senta trens en miniatures i maquetes ferroviàries de 
totes les èpoques i països. 

r
El Parc 
Prehistòric  
de Capellades 
es troba situat  
a la cinglera del 
Capelló, un indret 
que també és d’un 
alt valor geològic  
i paisatgístic.
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Posem ara rumb cap a l’Alta Anoia sortint d’Igualada 
per la carretera BV-1031, que travessa la serra de Ru-
bió i ens permet fer una ullada de ben a prop al parc 
eòlic instal·lat l’any 2004 dalt d’aquesta serra. Visibles 
des de molts indrets de la Catalunya central, com que 
està a prop d’alguns dels 50 aerogeneradors del parc 
canvia la perspectiva, ja que aquestes immenses torres 
de 80 m d’alçària ho empetiteixen tot al seu voltant. El 
Parc Eòlic de Rubió, el més gran de Catalunya, té una 
potència instal·lada de 75 MW i pot abastir d’electricitat 
50.000 famílies. 

Continuem per la carretera BV-1031 fins als Prats de 
Rei, passant per la torre de la Manresana, l’element més 
rellevant que es conserva del castell de la Manresana, 
bastida al segle xi. Passem els Prats de Rei i arribem 
immediatament a Calaf, capital de la comarca natural 
de l’Alta Segarra. En els darrers anys aquesta població 
ha recuperat «Les botigues de Calaf», en convertir un 
grapat d’antics petits comerços de la plaça Gran, ara tan-
cats, en un projecte museològic entranyable que exposa 
les botigues tal com eren abans d’abaixar la persiana. 

El projecte, que torna la vitalitat a la plaça porxada, ha 
tirat endavant amb l’aportació dels antics propietaris i 
de tota la població, que han aconseguit reobrir un antic 
celler, la impremta, una escola de nens i una merceria, 
entre altres espais de l’època. [

César Barba és periodista especialitzat en viatges. 

7
Es calcula que el parc eòlic  

de Rubió evita l’emissió anual  
de 110.000 tones de CO2.

r 
El Museu del Traginer, a Igualada, és un espai peculiar, 
carregat d’història. Està dedicat al transport en carros i les 
eines i els oficis associats.
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Fitxa pràctica

h Museu Molí Paperer de Capellades 
C. Pau Casals, 10. Tel. 938 012 850. 
De dilluns a dijous, de 9 a 14 hores. Divendres, dissabte, 
diumenge i festius, de 10.30 a 14.30 h. Juliol, agost i 
setembre, de 10.30 a 14.30 h. Entrada general: 6,25 €.  
www.mmp-capellades.net

h Parc Prehistòric de Capellades 
Visita al jaciment arqueològic de l’Abric Romaní.  
Ronda Capelló s/n. Tel. 938 012 850.  
Diumenges d’11 a 14 h. Visites guiades, a les 11.15  
i a les 12.45 h. Entrada general: 4 €. Consulteu la visita 
combinada amb el Museu Molí Paperer. 
www.neancapellades.cat

h Castell de Claramunt 
La Pobla de Claramunt. Tel. 938 086 075/670 225 516.  
Dimecres a diumenge, inclosos els festius: de l’1/05 al 30/9, 
de 10 a 13.30 h i de 16.00 a 18.30 h. De l’1/10 al 30/4, de 
9.30 a 13.30 h i de 15 a 16.30 h. Entrada general: 3,5 €.  
www.lapobladeclaramunt.cat

h Museu del Traginer 
C. dels Traginers, 5. Igualada. Tel. 938 048 852.  
De dimarts a diumenge i festius de 9 a 17 h.  
Entrada general: 4 €. www.museudeltraginer.com

h Museu de la Pell d’igualada i Comarcal de l’anoia 
C. Dr. Joan Mercader, 1. Tel. 938 046 752. Dimarts i dimecres, 
de 10 a 14 h. Dijous i divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h. 
Sala d’exposicions fins a les 20 h. Dissabtes, diumenges  
i festius, d’11 a 14 h. Entrada general: 3,80 €.  
www.museupelligualada.cat

h igualadina Cotonera 
C. Joan Abad, 1. Igualada. Visites: Punt de Difusió Cultural  
i Turística d’Igualada. C. Garcia Fossas, 2 (plaça de la Creu).  
Tel. 938 019 116. www.igda.cat/espais/igualadina-cotonera

h Museu del Tren en Miniatura 
C. Alemanya, 43. Nau 5, dreta. Igualada. Tel. 676 959 431.  
De juny a setembre, de dimecres a dissabte, de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h. D’octubre a maig, 
divendres i dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges  
de 10 a 14 h. Entrada general: 8 €. http://railhome.com

h Les botigues de Calaf 
Pl. Gran de Calaf. Tel. 938 680 833. Visites guiades de dimarts 
a dissabte, 10 i 12 h. De juny a setembre, diumenges, 10.30 i 
12.30 h. D’octubre a maig, el primer i tercer diumenge de mes, 
11 h. Entrada: 5 €. http://turismecalaf.cat/visita-botigues

h Parc Eòlic de rubió  
Visites comentades: Gaia, Serveis Ambientals, S.L. 
Tel. 938 300 542. gaia@gaiamoia.com

bN
Les botigues de Calaf és una iniciativa  
que recupera antics comerços entranyables.
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VArsòViA 
SíMBOL DE 

RESISTèNCIA, 
BRESSOL DE  
LA CIèNCIA

RECONSTRUïDA EN UN 85% 
DESPRÉS DE LA MASSIVA 

DESTRUCCIÓ DE LA SEGONA 
GUERRA MUNDIAL,  

LA CAPITAL DE POLòNIA 
CONTÉ UN GRAPAT 

D’INDRETS RELACIONATS 
AMB LA CIèNCIA I LA 

TèCNICA QUE VAL LA PENA 
VISITAR. EL PES DEL TRAUMA 

DEL CONFLICTE BèL·LIC, 
PERò, INEVITABLEMENT  

hO IMPREGNA TOT

text i fotos Sergi Ramis

dE viatgE

N
El rellotge astronòmic de la plaça 
Rynek, la plaça del mercat, és un detall 
que queda fixat a la retina del visitant.

77
Marie Curie és una ciutadana  

il·lustre de Varsòvia, encara que són  
els tramvies els que componen 

l’estampa més entranyable.
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U
n dels museus més im-
pressionants de la capital 
polonesa és el dedicat a 
l’aixecament popular que 

es va oposar a l’ocupació nazi. Està 
ubicat en un edifici històric que 
es va inaugurar l’any 1908 com a 
central elèctrica per als tramvies 
de la ciutat. Es tracta d’un complex 
d’edificis connectats per patis on 
l’immoble principal de quatre plan-
tes ha estat destinat a convertir-se 
en un recordatori espectacular de la 
resistència dels ciutadans de Varsò-
via a l’aniquilació.

En el primer nivell de l’edifici 
principal s’explica la divisió de Po-
lònia després de l’acord entre la 

Unió Soviètica i Alemanya. Pugem 
un pis i ens assabentem de l’aixe-
cament popular que va tenir lloc 
el 1944. A més de la reproducció 
de carrers i passatges de la ciu-
tat, de tota mena de documents i 
imatges, de motocicletes, mobiliari 
i fins i tot còpies exactes d’estan-
ces dels pisos i de les oficines de la 
mateixa central elèctrica, l’element 
que crida més l’atenció i que ocupa 
una part important de l’espai lliure 
és l’avió bombarder B-24 Liberator 
de l’exèrcit nord-americà. Després, 
a mesura que pugem nivells, po-
dem veure els més de 800 objectes 
de l’època exposats, i les més de 
1.500 fotografies.

N
L’1 d’agost de 
1944, la població 
civil de Varsòvia es 
van aixecar contra 
les tropes alemanyes 
que havien envaït el 
país gairebé 5 anys 
abans. El Museu de la 
Resistència documenta 
aquells fets.

7
La rèplica d’un bombarder B-24 és una peça estrella  

del Museu de la Resistència. Aquests avions nord-americans sobrevolaven  
la ciutat per llançar armes per a la lluita contra l’ocupació alemanya. 
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En sortir de l’edifici principal es 
pot accedir a la torre que domina 
bona part del sector oriental del 
riu Vístula, amb una panoràmica 
excepcional. És aquí on es pot apre-
ciar, també, l’esforç per convertir un 
edifici industrial que va ser gairebé 
destruït pels bombardeigs del 1944 
en un espai públic de remembran-
ça. De les turbines i les calderes 
utilitzades per mantenir en funcio- 
nament l’extensa xarxa de tram- 
vies de la ciutat, ja no en queda 
res; només s’han recuperat els di-
ferents edificis de maó a la vista. 

L’idil·li de Varsòvia amb els 
tramvies, però, no ha acabat. És 
una de les ciutats d’Europa que els 

ha sabut conservar bé, i, de fet, no-
més n’ha interromput el servei en 
períodes excepcionals. Encara fun-
cionen velles unitats pintades amb 
els clàssics colors de la ciutat —ver-
mell i groc— amb alguns elements 
interiors de fusta. Varsòvia manté 
250 quilòmetres de circuit per a 
tramvies, un dels transports públics 
bàsics de la capital polonesa, amb 
gairebé un miler de cotxes en fun-
cionament. 

Com a satèl·lit del Museu de l’Ai-
xecament funciona al barri de la 
Universitat Politècnica un instru-
ment venerable que val la pena 
anar a experimentar: el Fotoplas-
tikon. Es tracta d’un gran timbal 

“El Museu de 
l’Aixecament  
és un recordatori 
espectacular de  
la resistència  
dels ciutadans  
de Varsòvia  
a l’aniquilació
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rotatori equipat amb visors indi-
viduals on es projecten fotogra-
fies estereoscòpiques en 3D amb 
escenes de la vida quotidiana dels 
polonesos de finals del segle xix. 
L’ambientació de l’indret s’esforça 
molt en l’atmosfera vintage, i els 
visitants poden imaginar fàcilment 
com va ser aquest precursor del 
cinematògraf asseient-se en uns 
tamborets de fusta i veient passar 
imatges que ens mostren famílies 
que apleguen verdures de l’hort, 
postals de la Varsòvia d’abans de 
la destrucció de la Segona Guerra 
Mundial o un esmolet que es fa 
càrrec dels ganivets que li porta la 
gent de la barriada. Un operador 
pot regular a quina velocitat vol 
que passi les imatges. La col·lecció 

consta de 7.000 fotografies, per la 
qual cosa es van renovant periòdi-
cament.

El Fotoplastikon de Varsòvia és 
original perquè es mou gràcies al 
mecanisme d’una màquina de cosir 
i el timbal rotatori aprofita peces 
d’una màquina de rentar indus-
trial. L’artefacte resulta tan insòlit 
i desconegut per al públic en ge-
neral que a la mateixa façana del 
museu hi ha encastat un visor com 
els de l’interior perquè el visitant 
potencial es pugui fer una idea de 
què va la cosa i li piqui la curiositat 
per entrar-hi. 

Creuant el riu Vístula, al sector 
occidental de la ciutat, trobem l’ori-
ginal Museu del Neó, una manera 
inusual de documentar com es pu-

blicitaven els règims del teló d’acer 
utilitzant rètols lluminosos que  
feien servir aquest gas. Més d’un 
centenar de peces que estan en 
marxa a les grans sales del museu 
i que ens mostren detalls interes-
sants de l’escola polonesa de dis-
seny, però també com en els anys 
del socialisme comandat pels so-
viètics els països de la seva òrbita 
intentaven donar una nota de color 
a l’existència grisa dels ciutadans.

El Museu del Neó és una inicia-
tiva privada d’Ilona Karviná i David 
Hill, que han aplegat pacientment 
al barri més cool de la ciutat —co- 
negut com Praga— uns rètols que 
estaven destinats a desaparèixer i 
que parlen de les tendències estè-
tiques i els missatges polítics que el 

“El Museu del 
Neó és una 

iniciativa privada 
que ha aplegat 
pacientment al 
barri més cool 

de la ciutat uns 
rètols que estaven 

destinats a 
desaparèixer

7
El record del gueto jueu  

és present a pesar de la destrucció  
massiva gràcies a la marca al paviment 

del mur que el delimitava. 
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unA fàbriCA i unEs MinEs  
DE PEL·LíCuLA

En algun moment del viatge per Polònia es té la 
sensació de ser en un país que resumeix la seva 
història en el passatge traumàtic de la Segona Guerra 
Mundial; tal és la quantitat de memorials, mausoleus, 
plaques, museus... dedicats a la conflagració.
A Cracòvia aquesta sensació queda reforçada en visitar 
la fàbrica de Schindler, la factoria d’esmalts que una 
pel·lícula de Steven Spielberg va fer immortal. Al pati 
d’entrada es veuen alguns dels carros de transport 
de material i les plaques de porcellana amb el nom 
i el número del carrer. Dins, s’ha conservat ben poca 
cosa de l’indret original. Però les instal·lacions s’han 
convertit en un museu que recrea com era la ciutat 
entre el 1939 i el 1945, amb el vagó d’un tramvia, 
un pis model del gueto jueu o el pas subterrani d’una 
estació de tren. L’experiència resulta commovedora.  
En arribar a la cafeteria i botiga de records, la 
presència de gadgets de la pel·lícula La llista de 
Schindler, en què s’explica la història de l’empresari 
Oskar Schindler i la seva odissea per salvar 1.200 jueus 
de la deportació al camp d’extermini d’Auschwitz  
—mantenint-los com a empleats—, és massiva.
A només 14 km al sud-oest de Cracòvia, però, tenim 
una cita amb un indret que ens recorda que la història 
de Polònia és molt més que el període 1939-1945.  
Allà hi ha les mines de sal de Wieliczka, explotades des 
de fa més de 700 anys i ara convertides en un museu 
declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.
Tenen més de 300 km de galeries, de les quals només 
es visita una petita part. El recorregut dura un parell 
d’hores i ens trasllada a 135 m de profunditat, passant 
per galeries on els minaires van extreure fins a 200.000 
tones de sal de roca, però que també es van dedicar, 
al llarg dels anys, a tallar estàtues, diorames, altars... 
La sala més impressionant és la que es visita en darrer 
lloc, coneguda popularment com la capella de Santa 
Kinga, una estança gegantina on tot —paviment, llums 
del sostre, estàtues de sants, mobles, una reproducció 
del Sant Sopar de Leonardo da Vinci…— està tallat en 
sal. Té unes dimensions que impressionen: el sostre 
fa 18 m d’alçada i la sala té més de 1.000 m2 de 
superfície. Allà s’hi celebren concerts i misses.

h Fàbrica de schindler. ul Lipowa, 4. Cracòvia. Oberta 
dilluns de 10 a 14 h i de dimarts a diumenge de 10 a 18 h. 
Consulteu al web els horaris canviants segons l’època.  
www.mhk.pl/branches/oskar-schindlers-factory

h Mines de sal de Wieliczka. ul Danilowicza, 10, Wieliczka. 
Oberta de dilluns a diumenge de 7.30 19.30 h.  
www.laminadesalwieliczka.es

N
La fàbrica 

de Schindler 
documenta 

l’ocupació nazi 
de Cracòvia.

b
Les Mines 
de Wieliczka 
ofereix un 
recorregut per 
un subsol insòlit 
on absolutament 
tot està tallat 
en sal.
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govern comunista va llançar durant 
les dècades de 1950-1970.

Amb més vocació de contactar 
amb el futur que no pas amb el pas-
sat trobem el Centre Copèrnic, un 
espai dedicat al coneixement de les 
ciències, de caràcter absolutament 
interactiu i que centra les activitats 
en el jovent d’entre 12 i 18 anys. 
La corrua d’exposicions temporals i 
maquinària estable és sensacional, 
i toca tots els àmbits: des d’entendre 
que l’aire, per més que sigui invi-
sible, és molt important fins a fer 
divertida la termodinàmica, expli-
car com funciona l’electricitat o fer 
obres de teatre protagonitzades per 
robots. Al terrat de l’edifici hi ha un 

gran jardí. Alguns dels espais més 
preuats per als nens són el Pensa-
tori, la Zona Experimental i les exhi-
bicions de «miracles» científics fets 
amb elements quotidians que hi ha 
a totes les cases. El centre porta el 
nom de l’astrònom més venerat del 
país, defensor de la teoria helio- 
cèntrica, per bé que no va néixer a 
Varsòvia sinó a la bella Torun.

És molt possible que a la majoria 
de persones que els facin esmentar 
una dona científica només els vin-
gui al cap el nom de Marie Curie. En 
realitat, nascuda Maria Sklodowska 
i filla de la capital polonesa, aques-
ta guanyadora de dos premis Nobel 
i pionera de l’estudi dels materials 

dE viatgE

“El Museu de 
Marie Curie 
reuneix tots  
els objectes 

relacionats amb 
la científica  
que s’han  

pogut trobar
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radioactius té el seu propi museu 
a la ciutat. S’hi han reunit tots els 
objectes relacionats amb ella, faci-
litats per la família i/o trobats pels 
historiadors, atès que la casa fa-
miliar va ser gairebé destruïda del 
tot durant l’aixecament del 1944. 
Però és una bona manera d’entrar 
en contacte amb el món d’aques-
ta investigadora, descobridora del 
poloni i el radi, que va unir el seu 
destí al del seu marit, Pierre Curie, 
de qui va prendre tant el cognom 
com la nacionalitat. [

Sergi Ramis és periodista  
especialitzat en viatges.

b
El Museu Curie 
ocupa la casa natal  
de la científica insigne.

b
Davant de 
l’Acadèmia 
Polonesa  
de Ciències,  
un Copèrnic 
de bronze 
insisteix que els 
planetes giren al 
voltant del Sol.

Fitxa pràctica

h Museu de l’aixecament de Varsòvia (Muzeum Powstania Warszawskiego).  
ul Przyokopowej, 28. Obert cada dia en horaris força canviants entre les 10 i les 20 h 
segons l’època de l’any. Consulteu el web. Entrada general, 25 zlotys. www.1944.pl 

h Fotoplastikon. al Jerozolimskie, 51. Obert de dimarts a diumenge de 10 a 18 h.  
Entrada general, 6 zlotys. Els diumenges és gratuït. http://fotoplastikonwarszawski.pl 
(només en polonès).

h Museu del neó (neon Muzeum). ul Minska, 25. Obert de dilluns a divendres  
d’11 a 17 h; dissabte, de 12 a 18 h; diumenge, d’11 a 17 h. Entrada general, 14 zlotys. 
www.neonmuzeum.org

h Museu Maria sklodowoska-Curie. ul Freta, 16. Obert de setembre a maig de dimarts  
a diumenge, de 9 a 16.30 h; de juny a agost de dimarts a diumenge, de 10 a 19 h. 
Entrada general, 11 zlotys. http://en.muzeum-msc.pl

h Centre de Ciència Copèrnic. Wybrzeze Kosciuszkowskie, 20. Obert en horaris molt 
canviants entre les 8 i les 19 h segons l’època de l’any. Consulteu el web.  
Entrada general, 31 zlotys. www.kopernik.org.pl

h allotjament i restaurants: www.polonia.travel/es
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El Patronat de la Fundació Museu del Tèxtil de la 
Comunitat Valenciana ha aprovat la signatura d’un 
conveni amb la Generalitat valenciana que permetrà 
seguir avançant en les obres del Museu del Tèxtil de 

la Comunitat Valenciana a Ontinyent (Vall d’Albaida). 
Es destinaran 500.000 euros per al projecte i les 
actuacions prèvies per crear el museu a l’antiga 
fàbrica de Revert.

EL MusEu DEL tèXtiL DE LA CoMunitAt VALEnCiAnA, Més A ProP

Els mesos de juliol i agost, el diari Ara ha publicat una sèrie 
de reportatges sobre el patrimoni industrial de Catalunya. 
Cada dia, durant un mes i mig, s’ha publicat un extens 
reportatge d’un element del patrimoni industrial del país. 
La sèrie ha comptat amb el suport de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i del 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC).

El periodista Daniel Romaní, autor de la sèrie, ha visitat 
adoberies, bòbiles, cellers, fàbriques, fargues, estacions de 

ferrocarril, mines, serradores, torneries, vapors, etc. Alguns 
d’aquests elements continuen ben actius, i d’altres fa anys 
que han deixat de funcionar i s’han transformat per a nous 
usos, com ara biblioteques o museus.

Els reportatges publicats es poden consultar al web:  
https://www.ara.cat/especials/patrimoni-industrial 

EL DiAri ArA PubLiCA unA sèriE DE 
rEPortAtgEs sobrE EL PAtriMoni 
inDustriAL CAtALà  

NOTíCIES

The meeting point of  
INTERNATIONAL INDUSTRIAL TOURISM

Més inforMació: http://b-industrial.elgenerador.cat i bindustrial@elgenerador.cat 
Si ens sol·liciteu una invitació esmentant el codi: EIX,  

us la facilitarem de forma totalment gratuïta  
(Promoció limitada als 50 primers mails rebuts –una sola invitació per email–)

organitza: www.elgenerador.cat • Amb la col·laboració de Fira Barcelona

Barcelona, 22 / 23 / 24
Març / Marzo / March  2019

b-industrial.indd   1 15/10/18   11:45
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EXPOSICIONS

NOVETATS 
EDITORIALS

CONGRESSOS i 
JORNADES

II Jornades sobre la Societat Industrial
La transformació industrial del món agrícola 
i forestal.
Del 4 al 6 d’abril de 2019. Girona.
Organitza: Amics de la Unesco de Girona. 
www.unescogi.org

Posem fil a l’agulla.  
La indústria del gènere de punt a Arenys de Mar
Fins el 23 de desembre de 2018 al Museu Marès de 
la Punta, d’Arenys de Mar.
www.museu.arenysdemar.cat
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LA COLÒNIA PONS DE PUIG-REIG

TEXT: Rosa Serra Rotés  
FOTOGRAFIES COLOR: Josep Companyó,  

Marina Bertran, Queralt Pons i Marc Sixto
FOTOGRAFIES ARXIU:  

Àmbit de Recerques del Berguedà  

PREU: 8 euros 

Jordi Castellví i Girbau. 
Cantar i fer paper. 
Coedició d’Eumo Editorial, Museu 
Molí Paperer de Capellades i Sistema 
Territorial del mNACTEC que inicia 
una nova col·lecció, «La Fàbrica».  
Ed. EUMO, Vic, 2018.

Conxa Bayó, Joan Carles Alayo  
i Mercè Borràs. 
El Vapor Ventalló en el context 
industrial terrassenc. 
Coedició del mNACTEC, FPIIC, 
Ajuntament de Terrassa i IEC, 
Terrassa, 2018.

Eva Perisé, Marc Campeny  
i Jordi Ibáñez. 
Les mines de Castell. de l’urani de 
Franco al descobriment de l’abellaïta. 
Mineria a la Vall Fosca, Ed. Garsineu 
i Museu Hidroelèctric de Capdella, 
Tremp, 2018.

Antoni Llagostera (coord.). 
Patrimoni Industrial del Ripollès,  
Ed. Centre d’Estudis Comarcals  
de Ripoll, Ripoll, 2018.

Jordi Piñero. 
La Colònia Jorba. 125 anys  
d’història entre natura. 
Ed. Ajuntament de Calders,  
Calders, 2018.

Lacol Cooperativa d’Arquitectes. 
Vilassar de mar fabril. Història  
i patrimoni industrial. 
Ed. Pagès Editors i Ajuntament  
de Vilassar de Mar. Col·lecció  
Sèrie Estudis núm. 157, Lleida, 2018. 

Rosa Serra i Josep Ramon López. 
sant salvador de la Vedella 1997. 
Fotografies, Ed. L’Erol-Àmbit de 
Recerques del Berguedà,  
Berga, 2018.

Àmbit de Recerques del Berguedà. 
L’Erol. revista Cultural del Berguedà.
Monogràfic Colònia Pons de Puig-
reig. Textos de Rosa Serra Rotés. 
Núm. 138, octubre de 2018. Berga.

The meeting point of  
INTERNATIONAL INDUSTRIAL TOURISM

Més inforMació: http://b-industrial.elgenerador.cat i bindustrial@elgenerador.cat 
Si ens sol·liciteu una invitació esmentant el codi: EIX,  

us la facilitarem de forma totalment gratuïta  
(Promoció limitada als 50 primers mails rebuts –una sola invitació per email–)

organitza: www.elgenerador.cat • Amb la col·laboració de Fira Barcelona

Barcelona, 22 / 23 / 24
Març / Marzo / March  2019
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eix
SUBSCRiU-T’hI

DESCOBREIX ELS SECRETS  
DEL NOSTRE PATRIMONI INDUSTRIAL

SUBSCRIU-T’hI ARA  
I REP LA REVISTA A CASA

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

Segueix el Museu de  
la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya a les xarxes 
socials: facebook, twitter 
i instagram. 

subscripció anual 

(dos números): 12€

eix
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6

8€
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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.

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

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

Internet
secretaria@amctaic.org
www.amctaic.org

PREMIS BONAPLATA
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Un museu nacional estès per tot el país
mnactec.cat
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