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E l setembre del 2017, després d’intensos treballs de debat i participació per part de tots els sectors 
de la museologia i la cultura catalanes, s’aprovava el document Pla de Museus de Catalunya-2030. 
El desembre del 2018 es presentava, també, el document Avaluació estratègica del mNACTEC, 

fet al llarg de gairebé un any de treball per part d’experts del CONCA. En tots dos documents s’establei-
xen les principals actuacions que cal que duguin a terme el mNACTEC i el seu Sistema Territorial, i tam-
bé les que han de fer les administracions per poder executar les conclusions i els objectius establerts. 

En aquests dos importants documents es fa referència reiterada a la necessitat que el mNACTEC 
torni a tenir l’autonomia administrativa que mai hauria d’haver perdut, que tingui camí propi sense 
formar part de cap barreja d’organitzacions i que es doti dels recursos que un museu nacional ne-
cessita, amb l’afegitó que actua, a més, com a servei del patrimoni científic, tècnic i industrial, pel 
conjunt del territori nacional, siguin membres o no del seu sistema territorial.

En aquesta línia el Pla de Museus-2030 determina que “el Sistema Territorial de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya és singular respecte a la resta de xarxes territorials i temàtiques ja que, malgrat 
que els museus que el componen són de titularitats diverses i tenen un discurs propi i independent, 
junts generen un discurs global sobre la industrialització catalana distribuïda territorialment. Museu 
de museus, el Sistema del mNACTEC ha generat una forta identitat comuna en els museus membres 
que convé mantenir. Per tant, es dotarà el Sistema dels recursos i l’autonomia suficients per mantenir 
el suport als museus membres i desenvolupar-se com a estructura nacional”. El document del CONCA, 
més contundent, afirma que “les atribucions del mNACTEC impliquen afectacions que ultrapassen la 
tasca museística [...] es considera una disfunció que l’ens no tingui personalitat jurídica pròpia, fet 
que contravé la normativa vigent [...]. La presa de decisions estratègiques, tècniques i financeres ha 
de dependre de l’equipament nacional [...]. Cal definir un format jurídic d’entitat del sector públic que 
permeti el marc competencial i les funcions que se li encomanen [...]. És imprescindible la reactivació 
del Consell Rector com a òrgan màxim de govern del museu [...]. Es considera prioritari l’increment 
en nombre i recursos de l’equip de treball i ampliar el seu perfil professional per desenvolupar les 
funcions de l’equipament de forma optimitzada. L’aportació pública ha d’augmentar per fer factibles 
les atribucions que desenvolupa el mNACTEC, com ara el suport a la xarxa territorial...”.

Ja des de fa anys, però amb més intensitat i dedicació aquest 2019, el mNACTEC treballa i acce-
lera, amb les mateixes dotacions de recursos i personal, un procés d’actualització i adequació del seu 
Sistema Territorial, referent i model arreu de l’Estat i d’Europa, als eixos programàtics i estratègics 
establerts: procés de regularització i criteris de vinculació dels seus membres; gestió, organització, 
actuacions i propostes amb els mínims estàndards de qualitat exigits; aprovació del Reglament de 
pertinença i governança del Sistema i Pla d’actuació 2020-2023, amb inclusió de prioritats, eixos 
estratègics i programàtics, nou sistema de gestió i pla de finançament.

Malgrat que aquesta tasca d’actualització i posada al dia del Sistema Territorial pot tocar algun ull 
de poll, el mNACTEC ha treballat amb fets per complir el que es va pactar. Seguim treballant, però, 
a l’espera d’algun senyal, algun moviment, alguna insinuació, algun gest perquè també tothom 
compleixi el que va ser acordat.
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7

FAR dE SAnt SEBAStIÀ
La llum del far de Sant Sebastià, al turó de Sant 
Sebastià de la Guarda (Palafrugell), arriba a les  
32 milles nàutiques i és, per tant, el far més 
potent de tot el litoral català. Va ser inaugurat  
l’1 d’octubre del 1857, i segons el projecte de 
l’enginyer Josep Maria Faquineto, forma conjunt 
amb altres dependències que l’envolten. La sim-
plicitat màxima de línies de la torre i de la res-
ta de construc cions no els impedeix mostrar un 
interès decoratiu d’inspiració clàssica (finestres, 
cornises...). Està catalogat com a Bé Cultural d’In-
terès Nacional.

Foto Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch
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9

EStAcIó dE BALAGUER
Antiga estació del ferrocarril de Mollerussa a Balaguer. Aquesta línia, de  
18 quilòmetres i ample mètric, amb estacions a El Palau, El Poal, Bellvís 
i Térmens i un ramal industrial fins a la sucrera de Menàrguens, es va 
inaugurar l’any 1905 i va funcionar fins al 1951. 

A la imatge, datada del 1910, s’observa el moviment de passatgers i 
una locomotora de vapor tipus 020-WL fabricada l’any 1900 per l’empresa 
alemanya Orenstein & Koppel.

Foto Arxiu mNACTEC/Fons Clemente Oliveró, núm. reg. 13.076
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D
e planta rectangular, com 
una masia de grans di-
mensions i amb una enor-
me quantitat de finestres 

—o ventanes— als quatre vents com 
a tret distintiu que ens permet reco-
nèixer-los des de l’exterior; així és 
com són els molins paperers. 

Qui hagi voltat per l’Anoia o l’Alt 
Penedès s’haurà pogut fixar en la 
gran quantitat d’aquests molins que 
encara avui testimonien el que en 
l’època protoindustrial va esdevenir 
un dels districtes paperers més im-
portants d’Europa.

A la segona meitat del segle xviii, 
l’Anoia i l’Alt Penedès van ser l’es-
cenari d’un fort creixement de la 
manufactura paperera. L’abundàn-
cia d’aigua, el pas del Camí Ral que 
afavoria el transport tant del drap 
com a matèria primera com del pa-
per, un cop elaborat, i la creixent 
demanda de paper d’Amèrica, així 
com l’atorgament del privilegi de 
fabricar paper per al Real Sello van 
propiciar l’establiment de molins 
paperers. En molts casos, aprofitant 
l’enclavament i algunes estructures 
d’antics molins preexistents fariners 
o de batans de drap dels paraires. 

MoLInS 
PAPERERS

AMB FUtUR tURíStIc
text Ton Lloret Ortínez 

fotos cortesia dels establiments citats 

UnA SoLUcIó PER A LA PRESERvAcIó 
dELS AntIcS EdIFIcIS IndUStRIALS 

éS donAR-LoS-hI noUS USoS. tRES 
MoLInS PAPERERS ELS hAn tRoBAt 

REconvERtInt-SE En hotEL, En cASA 
dE tURISME RURAL I En UnES cAvES

N
Hotel Molí Blanc, a Jorba. L’edifici conserva l’estructura característica dels molins 
paperers. Les façanes estaven decorades amb esgrafiats blancs: d’aquí el seu nom.
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Avui, tot aquest territori segueix 
comptant amb fàbriques papere-
res. Ara ja, de grans dimensions, 
amb tecnologia moderna i alta 
capacitat productiva. Precisament, 
la mecanització va propiciar que 
s’hagués de prescindir de l’estruc-
tura vertical dels molins. Alguns es 
van enderrocar per construir-hi les 
naus industrials, altres van quedar 
annexats a aquests complexes in-
dustrials de nova planta i alguns 
van quedar abandonats o amb ús 
únicament residencial.

Per l’emplaçament als afores de 
les viles, a fi de procurar-se l’abas-
timent d’aigua d’alguna mina o sur-
gència, desenes de molins paperers 
s’han pogut mantenir al marge dels 
creixements urbans d’època con-
temporània. Així, gairebé tres se-
gles després, segueixen convivint 
amb un paisatge format per recs, 
rieres, horts i vinyes.

L’estructura dels molins es basa-
va en l’ús mixt residencial-agrícola i 
manufacturer. Les dependències de 
la planta baixa i el primer pis eren 
com les d’una masia on hi residia 
la família del propietari del molí o 
del balaire. A banda de les depen-

dències pròpies de l’habitatge, els 
molins comptaven amb cups per 
l’elaboració del vi, corrals i estables 
per al bestiar, fins i tot en alguns 
casos hi havia un petit oratori, tal 
com tenien les grans masies. Al 
soterrani hi havia la major part de 
màquines i eines per fer el paper 
perquè és on hi havia, també, les 
rodes hidràuliques per moure les 
masses amb què trituraven el drap 
i el mall setinador, per setinar el 
paper. Finalment, a les plantes 
superiors hi havia els assecadors o 
miradors, espais diàfans amb fines-

tres o ventanes als quatre vents on 
s’estenia el paper per assecar-lo.

Aquesta estructura i l’empla-
çament en el medi natural va ser 
idònia per reconvertir l’antic Molí 
Blanc, a tocar del riu Anoia, en un 
petit hotel amb encant de 12 ha- 
bitacions. El 2006, Roger Figuerola 
i Meritxell Botet van obrir les por-
tes d’aquest hotel acollidor i amb 
personalitat, reconvertint un molí 
paperer en desús que van comprar 
pensant en aquesta nova funció. 
Les antigues piles es poden veure, 
avui, ornamentant el jardí d’aquest 

N7
Pagès Entrena, 
productors de caves 

i vins, van copsar 
el potencial d’un 
molí paperer de 

Piera per ubicar-hi 
les seves caves.
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Joan Pagès, «té parets de pedra 
amb gruixos que ronden els 65-70 
cm, i estan total o parcialment so-
terrades, detalls que fan que tin-
guin poques variacions tèrmiques 
a l’interior». A més, a diferència de 
les antigues caves del territori, els 
soterranis dels molins «disposen 
d’habitacles molt més amples i alts, 
això els fa tenir més possibilitats a 
l’hora de repartir els espais. En el 
nostre cas, per ubicar les diferents 
partides d’ampolles mentre fan el 
procés de toma d’escuma, criança 
i clarificació».

Per aquest emplaçament en 
un entorn natural i per les seves 
dimensions, més grans que una 
masia però sense tenir unes di-
mensions colossals com altres 
edificis fabrils, els molins paperers 
ofereixen un bon potencial en la 
reconversió a usos turístics. En els 
casos presentats, podem veure que 

establiment turístic que acull viat- 
gers i famílies. Amb els anys el 
Molí Blanc s’ha anat especialitzant, 
també, en emplaçar-hi cerimònies i 
banquets de casaments.

I les circumstàncies han fet que 
amb un nom idèntic, Molí Blanc, 
però al terme penedesenc de Tor-
relavit, obrís el passat 2018 un 
allotjament rural, aprofitant l’es-
tructura del que al segle xviii va ser 
un altre molí paperer. 

Amb una capacitat de 14 per-
sones, aquest allotjament rural 
compta amb quatre habitacions, 
amb una cuina i sala d’estar d’ús 
compartit. Tot ubicat en un dels 
antics assecadors de paper. David 
Herrerias, propietari del molí, el va 
comprar el 1998 i fa vint-i-vuit anys 
que té una empresa dedicada al 
manteniment industrial del sector 
paperer. L’aposta pel turisme rural li 
permet seguir gaudint del molí tot 
compartint-lo amb els hostes que hi 
van passant i, alhora, n’obté uns in-
gressos que, sense haver de deixar 
la seva altra activitat professional, 
contribueixen al manteniment d’un 
edifici que per la seva antiguitat i 
dimensions no deixa de ser costós.

Però no tots els nous usos de cai-
re turístic passen per convertir-los 
en hotels o altra mena d’allotja-
ments. A Sant Jaume de Sesolive-
res, al terme de Piera, trobem les 
Caves Pagès Entrena. Joan Pagès 
Padró va comprar un antic molí 
paperer del segle xviii, perquè va 
veure que reunia les condicions fa-
vorables per l’elaboració de cava. 
Avui, el seu fill Joan Pagès Entrena 
continua la tradició familiar de vins 
i caves, incorporant-hi tota la nova 
dimensió que ofereix l’enoturisme: 
visites guiades, tallers, degusta-
cions, etc. «El soterrani» comenta 

les plantes superiors s’han aprofitat 
per fer-hi les habitacions, ja que so-
len ser espais que han mantingut 
el caràcter diàfan i és relativament 
fàcil poder-los separar; així mateix, 
les vistes que ofereixen i la singula-
ritat de les nombroses finestres fan 
que esdevinguin el lloc idoni per als 
hostes. Mentre que els soterranis, 
com que són espais més comparti-
mentats però amb les característi-
ques voltes de pedra, ofereixen un 
emplaçament per fer-hi sales per a 
la restauració o com el celler, en el 
cas del molí de Pagès Entrena.

El gran nombre de molins pa-
perers que encara avui hi ha en 
aquest territori és una riquesa que 
cal preservar. No obstant, precisa-
ment la quantitat i la seva ubicació 
fan inviable que tots esdevinguin 
de titularitat pública i la reconversió 
passi per fer-ne equipaments cultu-
rals o d’altre ús municipal. Per això, 
la reconversió turística és una bona 
opció per assegurar-ne la preserva-
ció i, alhora, que en puguin gaudir 
el màxim nombre de persones pos-
sible, tot difonent i posant en valor 
aquest passat industrial.

“Els molins paperers són una riquesa 
que cal preservar. És inviable que tots 

esdevinguin de titularitat pública; per això, 
la reconversió turística és una bona opció

r
Al molí de Font del Pas, a Beseit, s’hi fabricava paper de barba que 
s’utilitzava per redactar les escriptures notarials. Avui és un hotel sostenible.
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Guia pràctica 

Molins paperers de l’Anoia-Penedès

• Hotel Molí Blanc
C-241, km 0,9, 08719 Jorba (Igualada), Barcelona. Tel. 938 01 91 79.  

www.moliblanchotel.cat

• Molí Blanc (Torrelavit)
Edifici Molí Blanc, 08775 Torrelavit. Tel. 671 64 31 32.  

www.elmoliblanc.com

• Caves Pagès Entrena
Ctra. de Piera a Sant Sadurní, km 10.300, 08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera). 

Tel. 938 183 827. www.pagesentrena.com

Molins paperers de Beseit

    • Hotel Restaurant La fàbrica de Solfa
C. Arrabal del Pont, 16, 44588 Beseit, Terol. Tel. 978 85 07 56.  

www.fabricadesolfa.com

• Hotel La Font del Pas
Ctra. de Vallderoures, s/n, 44588 Beseit, Terol. Tel. 978 89 04 43.  

www.fontdelpas.com

l’exemple de Beseit
El petit municipi de Beseit, a la 
comarca del Matarranya, compta 
també amb un important passat 
paperer que encara es pot copsar. 
Aquí l’ús turístic també ha permès 
preservar dos d’aquests edificis in-
dustrials. La Fàbrica de Solfa, a to-
car del riu Matarranya, és un hotel 
restaurant que compta amb vuit 
habitacions que els propietaris van 
batejar amb els noms de les vuit 
fàbriques papereres que hi havia 
hagut en aquella conca fluvial. La 
Font del Pas és l’altre hotel restau-
rant que, a més, és sostenible, ja 
que, entre altres coses, per refrige-
rar l’edifici aprofita l’aigua de la deu 
que antigament s’utilitzava per fer 
anar el molí. [ 

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

N7
Al Molí Blanc, a Torrelavit 

l’activitat com a molí draper  
està documentada des del 1680.  

Avui és un allotjament rural.
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C
aldes de Montbui és sobradament coneguda per 
les aigües termals. Les característiques peculiars 
de les seves aigües fan que la vila sigui pràc-
ticament única en tota la península. Caldes té, 

però, un altre recurs natural important: la pedra. A la 
primeria del segle xx, una de les pedreres més impor-
tants de Catalunya es trobava situada a la muntanya 
del Farell, al costat dret de la riera. Era la pedrera de 
Nostra Senyora del Remei, però tothom l’anomenava la 
pedrera del Foment. Es tracta d’un jaciment del qual es 
pot extreure granit fi blau. L’explotació de la pedra va 
esdevenir una activitat econòmica fonamental a Caldes, 
on, de fet, no només hi havia aquesta pedrera, sinó que 
l’activitat extractiva era tan intensa (fins a dotze pedre-
res, documentades a la primera meitat del segle xx) que 
ha configurat el paisatge i ha marcat la cosmovisió dels 
centenars de picapedrers que van treballar-hi.

L’era industrial i, sobretot, l’aparició dels primers ve-
hicles de motor, van forçar la millora dels camins i vies 
de més trànsit. Va ser el moment de l’esclat de la llam-
borda: pedres de material resistent, tallades de forma 
prismàtica, col·locades una al costat de l’altra sobre una 
base de sorra. Les llambordes fetes a Caldes de Montbui 
eren d’un granit de gran qualitat, molt resistents a les 
glaçades, del tot impermeables i amb gran resistència 
a la compressió. La seva producció va servir per revolu-
cionar l’aspecte de la via pública a bona part del país. 

SI Bé cALdES dE MontBUI 
éS conEGUdA PER LES 

AIGüES tERMALS, A cAvALL 
dELS SEGLES xIx I xx Un 

ALtRE REcURS nAtURAL vA 
SER tAnt o MéS PRoFItóS  
PER A LA vILA: EL GRAnIt

text Raquel Castellà i Perarnau  

LA PEDrErA 
DEL FoMEnt 

PErSPEctivES
r

Els malladors o tasconaires feien una primera reducció dels blocs de 
pedra que queien de l’enderroc. Per trencar la pedra utilitzaven unes maces  

de ferro d’uns 7 kg de pes. Principis del segle xx.  
Col·lecció Josep Castellà.
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Aquelles pedres tallades manualment no només pavi-
mentarien gran part de la Barcelona antiga i el seu Eixam-
ple, sinó que també abastirien gran nombre de poblacions 
catalanes (l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, 
Manresa, Vic, Roda de Ter...) i de l’Estat espanyol (espe- 
cialment Saragossa). Fins i tot van travessar oceans per 
empedrar alguns sectors de San Francisco, a Califòrnia!

Antoni pierA i sAgués, lA primerA pedrA 
Antoni Piera i Sagués, més conegut com el Ros d’en 
Maiol (o Mallol) per la senzilla raó que era ros, és des-
cendent de Can Bruixa una masia de les Corts. Els Piera 
compraven cavalls malalts, els curaven i després els re-
venien a un preu més elevat. Curar cavalls coixos i ma-
lalts era tot un art, molt pocs eren els afortunats que en 
sabien els secrets, per això la casa rebia el nom de Can 
Bruixa. Antoni Piera i Sagués es dedicava al transport 
de les teles de Can Batlló. Utilitzava carruatges tirats 
per cavalls o mules per transportar les mercaderies de 
Barcelona a Valladolid, passant per Saragossa i Burgos. 
El més probable és que mai s’hagués imaginat el pròs-
per futur que esdevindria a la seva família. Tot començà 
amb el desplegament de la xarxa ferroviària. Aquest 
desenvolupament comportà que els teixits fossin trans-
portats amb tren i que els traginers, com el senyor Piera, 
s’anessin quedant sense feina. Per seguir guanyant-se la 
vida i mantenir la família, Piera va comprar una pedrera 

als Batlló situada a Montjuïc. Ara, els carros li servien 
per dur els carreus de la pedrera a l’obra. Amb l’adqui-
sició d’aquesta primera pedrera s’iniciava un futur ple 
d’èxits, alhora que es bastien molts dels carrers del nou 
Eixample de Barcelona. De Montjuïc destacà la pedrera 
Safont, que proporcionava una pedra molt apreciada 
que tenia un to més clar i rosat que les altres i que 
s’utilitzà per bastir la Sagrada Família i els principals 
monuments de la Barcelona de tombants del segle xix. 

El 18 de març de 1893 el fill d’Antoni, Salvador Piera i 
Jané, va constituir la Societat Piera, Cortinas y Compañía 
juntament amb Narcís Cortina i Batllori i Josep Torras i 
Ferran. L’empresa, dedicada a l’explotació de pedreres 
i a la construcció, adquirí més sòls per a l’explotació a 
Montjuïc i aviat s’interessà per l’adquisició dels terrenys 
de la pedrera de Caldes de la família Castellvell. Volien 
dedicar-se massivament a la fabricació de llambordes, 
però la pedra de Montjuïc era poc apta per a aquest 
ús. La inauguració de la línia de tren Caldes-Mollet del 
Vallès l’any 1880, segurament, fou un factor clau per 
adquirir els terrenys i la pedrera. 

Més endavant, sota el nom de Foment d’Obres i Cons-
truccions, SA, empresa registrada l’any 1900, els tres socis 
van seguir comprant pedreres per explotar-les. Part del 
capital inicial —cinc milions de pessetes— el van aportar 
la Banca Mas Sardà i la Banca Soler i Torra. L’any 1922, 
l’empresa es fusionà amb una altra, Construcciones y 

7
Llibreta de la 

cooperativa de consum 
propietat de Jaume Madorell, 

escrivent de la pedrera.  
Col·lecció Teresa Bonora.

b
Galeria perforada  
a la part inferior de la roca  
per procedir a l’enderroc. 
Inici del segle xx. 
Fototípia Thomas. 
Col·lecció Josep Castellà.

b
Antoni Piera i Sagués.  
Amb l’adquisició de la pedrera  
de Montjuïc, a la qual van seguir 
d’altres, va iniciar un futur ple d’èxit. 
Col·lecció Montserrat Ribas.
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Contratas SA, i va passar a denominar-se Fomento de 
Construcciones y Contratas SA. De mica en mica va anar 
incorporant pedreres d’altres indrets de Catalunya. L’any 
1924, l’empresa tenia més de cinc mil treballadors, 
comptant els obrers i el personal tècnic i administratiu. 

el grAn impuls de l’exposició de 1929 
La pavimentació a base de llambordes es va generalitzar 
durant la dècada de 1920, una època de molta activitat 
industrial, i la seva expansió va anar molt lligada a la 
col·locació de les primeres vies de tramvia. A més, Barce-
lona s’havia de preparar per celebrar l’Exposició Interna-
cional de 1929. L’esdeveniment va tenir un gran impacte 
urbanístic, amb obres de millora i acondiciament a tota 
la ciutat. Davant l’alta demanda de llambordes, molts 
veien com un somni poder entrar a treballar a la pedrera. 

Quan es va començar a explotar la pedrera de Caldes, 
l’empresa va portar-hi molts dels antics treballadors de 
Montjuïc i els va col·locar als càrrecs de més responsabi-
litat. L’ofici de picapedrer era complex i calien uns conei-
xements especialitzats per dur-lo a terme amb garanties 
i per complir amb els criteris de productivitat exigits per 
la direcció. També van oferir feina a obrers procedents 
d’Itàlia, concretament de la ciutat de Carrara, experts 
en el treball del marbre —d’aquí que moltes famílies 
de Caldes tinguin cognoms italians—, de la província de 

“L’explotació de les pedreres 
contribueix a la riquesa de 
la població. El setanta per 

cent de les llambordes que es 
consumeixen a Barcelona  

i altres poblacions, surten de 
Caldes. Avui dia Caldes  

no coneix molèsties del fang  
car tots els carrers són 

empedrats i nets» 
A.V.R. Caldes de Montbui,  

El Matí, 11 d’octubre de 1931

bb
Obrer perforant la roca amb una perforadora d’aire 
comprimit per mitjà de la barrina, una barra d’acer oscada  
en espiral. Inici segle xx. Col·lecció Nil Sellés.

b
Joan Aymerich elaborant una llamborda. Dècada 
de 1950. Primer s’havia de partir la pedra en blocs de la mida 
aproximada de la llamborda. Després se li donava forma 
amb el punxó, el mall i l’escarpa. Col·lecció Lluís Martí. 

j
A principis del segle xx, la pedrera 

estava dotada de maquinària 
d’última generació. Vagó grua  

per al transport de roques grans. 
Col·lecció Josep Castellà. 
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b
Obrers a 
la plaça de 
la pedrera. 
Inicis del  
segle xx.  
Foto de Lucien 
Roisin.  
Col. Josep 
Castellà.

La pedrera de Caldes va tenir tant de renom que a la 
dècada de 1920 s’hi van arribar a organitzar visites 
guiades. Els grups sortien en tren des de Barcelona 
i podien observar in situ la tasca dels picapedrers. 
Meravellats per la destresa d’aquells obrers, els 
visitants deixaven els seus comentaris en un llibre  
de visites que encara es conserva. 

Avui existeixen arreu del món projectes innovadors 
que han donat una segona vida a antigues pedreres: 

• Eden Project (Cornualles, Anglaterra) és un complex 

mediambiental que comprèn dos hivernacles en una 

antiga pedrera de caolí. 

• Zip Below Xtreme (Parc Nacional Snowdonia, Gal·les)  

és una pedrera de pissarra que el 2015 es va convertir  

en l’atracció subterrània més llarga i profunda del món.

• Mega Cavern (Louisville, Kentucky, Estats Units) és una 

pedrera de pedra calcària convertida en un parc de més 

de 33.000 m2 amb 45 rutes per realitzar amb bicicleta.

• Carrara-city o Espace Carrara (Carrieres sur Seine, 

França) és un espai cultural dedicat a l’escultura i els 

treballs de la pedra. Es troba a l’antiga pedrera que va 

abastir de material a la basílica de Sant Denis, dins una 

àrea de protecció del patrimoni arquitectònic. 

• El Coto las Canteras (Osuna, Sevilla) és una pedrera 

preromànica transformada en un auditori natural amb 

una decoració amb relleus que busquen imitar els de 

l’antic Egipte i Pèrsia. Una xarxa de senders recorre la 

pedrera, envoltada per més de 4.000 m2 de jardins.  

• Pedreres de s’Hostal (Ciutadella, Menorca) és un gran 

univers laberíntic tallat en el terreny, fruit de l’extracció 

de la pedra marès per al seu ús en la construcció. La 

Fundació Líthica s’ha encarregat de preservar i rehabilitar 

aquestes pedreres que s’han regenerat com un gran jardí 

i com a centre de cultura.  

• Cantera Espacio Cultural (Macael, Almeria) és una 

pedrera de marbre transformada en un auditori a l’aire 

lliure. Disposa d’un Centre d’Interpretació del Marbre 

i cada any celebren la recreació històrica «Canteros y 

caciques en la lucha por el mármol». 

• Estadio de la Cantera (Braga, Portugal) és un estadi  

de futbol construït sobre el desnivell d’una pedrera.

• Pedrera de St. Margarethen (Burgenland, Àustria) és 

una pedrera romana reconvertida en un impressionant 

auditori a l’aire lliure. És molt popular el festival d’òpera 

que se celebra a l’estiu en aquest gran escenari natural.

• Pedrera de Cueto (Santander) és una àrea pública que 

alberga un circuit cicloturístic, un sender, espais verds,  

un mirador i una àrea de jocs infantils. 

• Monumento Natural de las Huellas de Dinosaurios 

(serra de Aire i de Candeeiros, Portugal). Durant 

l’explotació de la zona com a pedrera es van descobrir 

centenars de petjades de dinosaures. Ara acull circuits 

pedagògics i una àmplia oferta de visites guiades. 

• Pedrera de l’Elies (Roda de Berà, Tarragona) és una 

antiga explotació lapídia. S’hi realitzen activitats culturals, 

especialment concerts a l’aire lliure. El Museu Arqueològic 

de Tarragona i l’Ajuntament de Roda de Berà han creat 

un itinerari per l’interior de la pedrera amb panells que 

detallen el procés tradicional d’extracció de la pedra. 

• Parque de Las Canteras (Puerto Real, Cádiz) és un parc 

que recupera una antiga pedrera que es va repoblar amb 

espècies autòctones fins a crear un bosc mediterrani. 

• Hotel InterContinental Shanghai Wonderland 

(Shangai) és un hotel de luxe construït a l’interior  

d’una gran pedrera. És una autèntica obra d’enginyeria: 

té disset pisos i inclou un parc d’atraccions i una gran 

cascada. Els dissenyadors de l’hotel asseguren que és  

un projecte ecològic, ja que les pedreres abandonades 

solen utilitzar-se com a abocadors incontrolats. 

• Pedrera de ciment Lafarge (Yepes-Ciruelos, Toledo)  

és un cas d’èxit en la recuperació de la diversitat de  

la flora. En l’àrea rehabilitada hi ha una reserva natural 

amb més de 190 espècies de plantes, i un refugi per 

a les abelles. L’espai és utilitzat per a investigacions 

universitàries. 

• Pedrera Shek O (Hong Kong) és un reconegut exemple 

de rehabilitació ambiental i creació d’un ecosistema  

amb hàbitats adequats per a aus, mamífers i insectes. 

nous usos PEr A LEs PEDrErEs 
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La pedrera treballava amb el mètode d’enderroc. Consistia a 

perforar galeries perpendiculars en la base de la muntanya, 

introduir-hi càrregues explosives i fer caure blocs compactes 

de fins a cent metres de llarg per setanta d’alt i catorze de 

fons, amb unes dues-centes mil tones de pes.

1. Les galeries eren uns passatges d’un metre d’amplada per 

cinc de llargària, amb l’alçada d’un home, on entraven carros 

o vagonetes per treure el material. Després les comunicaven 

entre elles amb túnels. Feta la perforació, la gran massa de 

pedra se sustentava només sobre els pilars que quedaven 

entre les galeries.

2. Els pilars s’enderrocaven amb cartutxos de dinamita. Els 

barrinaires o picadors encenien la metxa, en una operació 

que requeria un gran coneixement de la tècnica i una vi-

gilància permanent per tal d’evitar accidents. A l’exterior, 

un vigilant controlava els moviments de la massa rocosa, 

amb la utilització constant d’una plomada. Arribat el moment 

oportú, alertava els treballadors amb una corneta i el crit de  

«¡barreno va!» perquè s’enretiressin ràpidament. 

3. L’explosió feia caure els pilars; el gran rocam s’esquerdava, 

queia i es fraccionava en grans trossos. Els malladors o tasco-

naires reduïen els blocs amb tascons, pics, maces i explosius. 

Eren auxiliats per les colles de peons. Cada colla disposava 

d’un aprenent, l’anomenat pinche o sagal, que portava les 

eines, el menjar i els bujols d’aigua. 

4. Mitjançant carretons i vagonetes, quatre o cinc carretonai-

res portaven la pedra a la plaça de la pedrera, un indret prou 

espaiós per fer les llambordes. Les fabricaven una parella 

d’homes: un feia de trencador (agafava la pedra i la prepa-

rava), i l’altre, el melonaire, la desbastava a cops d’escoda o 

de maceta fins assolir les mesures exigides, que podien ser 

molt diverses. A vegades, un mateix trencador feia parella 

amb més d’un melonaire: com més àgils eren, més cobraven, 

perquè treballaven a preu fet. El rebuig es posava dins d’una 

vagoneta que el transportava fins la matxucadora, que el 

convertia en grava. 

5. El producte final es carregava en carros tirats per mules 

o bous i es transportava a l’estació del Calderí, el tren de 

Caldes. Cada carro podia transportar prop de tres tones de 

llambordes. Un cop a l’estació, tres o més homes llançaven la 

càrrega als 46 vagons especials que es destinaven al trans-

port de la pedra. En arribar l’any 1929, els bous i trens es van 

substituir per camions. 

6. A més de l’encarregat que supervisava la feina, a la pe-

drera hi havia un o dos oficinistes i un o tres llisters (que con-

trolaven el personal), un o dos marcadors (que assenyalaven 

amb pintura les llambordes acabades) i un basculero (que 

les pesava). Una brigada d’homes s’encarregaven d’arreglar 

els camins perquè no s’encallessin els carros carregats, es-

pecialment si havia plogut.

Així Es FEiEn LEs LLAMborDEs

Nb
A dalt, l’empedrat del passeig del Remei de Caldes, 
el 1919. Fototípia Thomas. A baix, carretes al camí del 
Foment o del Castellvell. Inicis del segle xx. Foto de Lucien 
Roisin. Ambdues fotos pertanyen a la col·lecció Josep Castellà.

PErSPEctivES
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Per saber-ne més

• Castellà i Perarnau, R.,  
Les pedreres de Caldes (catàleg de l’exposició),  

Ajuntament de Caldes de Montbui, 2015. 

• Castellà i Perarnau, R., «Carrers de pedra picada»,  
Sàpiens, núm. 161, octubre 2015. 

• www.youtube.com/watch?v=FMT09H7vcZQ

Castelló, on hi havia pedreres, i de les colònies del nord 
d’Àfrica. Els anys 1920 i 1924 se superaven els 400 tre-
balladors. Tots eren homes, però també hi havia molts 
nens que hi començaven a treballar abans dels 11 anys. 

VAgues i conflictiVitAt oBrerA 
En l’època de major activitat, la pedrera de Caldes te-
nia 400 operaris i gairebé un terç de la població de 
Caldes vivia de la fabricació de llambordes. Però no tot 
eren flors i violes. La vida dels picapedrers era dura. A 
més de l’esforç físic i de les condicions climàtiques, els 
treballadors sovint patien silicosi, una malaltia respira-
tòria causada per la pols de la pedra. Per tot plegat els 
obrers reivindicaven millores en les condicions laborals. 
El 1903 es va produir la primera vaga de treballadors de 
la pedrera de Caldes juntament amb els de la pedrera 
de Montjuïc, que va durar dos mesos. El 1904 hi va 
haver una altra vaga, i encara una altra el 1905, que 
es va allargar dotze setmanes. L’any 1910 va tenir lloc 
la més important de totes. Els treballadors van estar 
aturats durant més de mig any. Les queixes i reivindica-
cions no deixaven de ser les mateixes que les del segle 
xix: l’acomiadament injust d’un company, els maltracta-
ments rebuts per part dels superiors, poder allargar els 
minuts de les menjades per fer un merescut descans, 
i no treballar els festius. Les seves demandes no eren 
compartides per la direcció de l’empresa. A la Memòria 
de la societat d’aquest mateix any, s’hi pot llegir: «Los 
obreros de Caldas son muy revoltosos». L’actitud dels 
calderins durant les negociacions va ser força pacífica, 
tot i que la relació entre treballadors i direcció cada 
cop era més tensa. Arribats a l’1 de maig, la vaga es 
va radicalitzar i la Guàrdia Civil va reforçar la presència. 
Les dones i criatures dels vaguistes apedregaven els 
esquirols i acordaren no anar a comprar als comerços on 
els esquirols o els burgesos feien les compres habituals.

Segons la Memòria de 1919, les va-
gues i la conflictivitat havien provocat 
pèrdues irreparables, però tot i així 
l’exercici va acabar amb beneficis. 
L’empresa va fer un canvi d’estra-
tègia i en plena agitació obrera va 
adquirir una propietat per fundar un 
ateneu cívic que calmés els ànims 
dels treballadors. Aquesta va ser la 
primera gran victòria dels picapedrers.  
Al carrer Major hi havia fins llavors el cafè teatre de 
l’Avenç Nacionalista Republicà, entitat catalanista que 
volia oferir un lloc d’esbarjo per als obrers, però que va 
fer fallida; al mateix lloc, l’any 1919 va obrir les portes el 
Círculo Instructivo y Recreativo, i al cèntric carrer Mossèn 
Delger se situava la Cooperativa de Consumo de Nuestra 
Señora del Remedio, un economat amb moneda pròpia 
on els treballadors podien comprar queviures i altres 
articles de primera necessitat a un cost més econòmic. 
Així, part del sou retornava a mans de l’empresa. 

Al Círcol s’hi organitzaven activitats culturals i recrea- 
tives. El teatre estava obert a tota la població, que espe-
rava amb delit els espectacles: amb un poder adquisitiu 
relativament elevat, els obrers de la pedrera contracta-
ven companyies de teatre i orquestres de renom. S’hi 
feien sardanes al matí, balls de tarda i de nit, «concierto 
vermouth», balls infantils i fins i tot «bailes de etiqueta».

Després de l’època daurada, l’explotació va tancar. 
Eren els anys de la Segona República i la Guerra Civil 
i els propietaris es van exiliar. El Foment tancà però va 
perviure l’esperit associatiu, perquè alguns obrers, en 
trobar-se sense feina, es van organitzar i van començar 
a explotar la pedrera del Salat fins que el juliol del 1936 
la majoria s’incorporaren a l’exèrcit republicà. Després de 
la victòria franquista el Foment va reobrir la pedrera, però 
els nous materials de construcció eren una competència 
massa forta per al granit, i la producció va disminuir pro-
gressivament. El 2 de febrer de 1968 la pedrera tancà 
definitivament. Però moltes de les seves llambordes se-
gueixen al seu lloc, indestructibles, suportant el pas dels 
vianants i els automobilistes del segle xxi. [ 

Raquel Castellà i Perarnau és conservadora 
del Museu d’Història de Catalunya.  

Comissària de l’exposició «Les pedreres de Caldes»  
al Museu Thermàlia de Caldes de Montbui.

N
Càrrega de llambordes al tren «Calderí», c. 1914. 
L’empresa tenia contractada una brigada de carregadors.  
Foto de Josep Boixadera, col·lecció Lluís Miquel Tuells.
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LA FAssinA DE 
CAn GuinEu  
I ELS SEt SAvIS  
dE GRècIA

UnA FASSInA, Un cELLER I 
UnA cAvA A SAnt SAdURní 

d’AnoIA FoRMEn Un 
conjUnt MonUMEntAL 
únIc, SEU dEL cEntRE 

d’IntERPREtAcIó dEL cAvA

text Rosa Serra Rotés  
fotos Centre d’Interpretació del Cava de Sant Sadurní d’Anoia /

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès / Biblioteca de Catalunya

V
Centre d’Interpretació del Cava La Fassina

L’any 2003, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia va comprar 
aquest conjunt patrimonial que engloba les construccions agrícoles 

de la finca situades entre el carrer Hospital i el carrer Sant Pere, 
conegut amb el nom de La Fassina de Can Guineu.
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E
l conjunt monumental de la fassina de Can 
Guineu, format per la fassina o destil·leria d’es-
perit de vi, els porxos, les premses i el pati, i 
el gran celler i la cava a la planta inferior, és, 

per les seves característiques arquitectòniques, per les 
seves dimensions i per la seva funció, el pont entre 
l’arquitectura gòtica catalana i l’arquitectura dels grans 
cellers modernistes. Efectivament, si ens fixem en l’ús 
de l’arc diafragmàtic, veurem que entronca estilística-
ment amb el passat més monumental de l’arquitectura 
gòtica civil catalana. Però no hi ha descripció que faci 
justícia a la majestuositat del conjunt, a la magnífi-
ca restauració portada a terme pels arquitectes Kathy 
Lindstrom i Iñaki Ozcáriz Raventós, i per la interessant 
proposta interpretativa. Un gran projecte cultural i turís-
tic impulsat per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i 
gestionat per l’equip de Turisme.

La fassina formava part de la finca de Can Guineu, 
que, durant segles, fou una de les propietats agríco-
les més importants de Sant Sadurní d’Anoia i clau en 
el desenvolupament econòmic i urbanístic de la vila 
des de finals del segle xix. Es comença a construir el 
1814 per encàrrec de Pere Mir i Porta (1762-1834), de 
renom Guineu per l’astúcia i habilitat negociadora que 
va demostrar durant els anys de la Guerra del Francès. 
Membre d’una nissaga documentada des del 1474, Pere 
Mir ben aviat es va convertir en el primer vinater que va 
fabricar aiguardent a gran escala a Sant Sadurní. De fet, 

se’l considera un pioner de la industrialització al Pene-
dès perquè va posar en funcionament un excepcional 
aparell de destil·lació que ocupava tota la fassina: un 
immens alambí que feia deu metres, dins la nau oberta 
de la fassina, que en fa dotze, i que es va construir a 
mida de l’alambí i oberta a l’exterior. Va ser l’alambí més 
gran que mai funcionà a Catalunya.

Joan Jordana i Elia, licorer de Barcelona, va dissenyar 
aquest enginy. Estava vinculat estretament a la Junta 
de Comerç, per a qui havia dissenyat diferents aparells 
relacionats amb la producció de vi i aiguardents, i era 
considerat un expert en l’estudi i l’aplicació de noves 
tecnologies per a la fermentació i destil·lació que apli-
cava a la seva botiga i fàbrica a la Barceloneta. 

L’any 1801, Jordana havia ofert a la Junta de Comerç 
«hacer el aguardiente, espíritu, que hasta ahora no se 
ha conocido de otro modo que el de necesitarse cuatro 
operaciones en una sola» i demanava a canvi permís 
per adquirir uns terrenys on pretenia construir la seva 
fàbrica de licors al costat del port. El 1811, Jordana co-
mençà a treballar en el projecte d’un aparell de destil-
lació contínua amb l’objectiu de simplificar l’operació, 
estalviar temps i combustible, disminuir el nombre 
d’operaris i augmentar la quantitat de producte. Però la 
guerra napoleònica li impedí construir-lo en gran. 

El 1814, acabada la Guerra del Francès, Pere Mir i 
Porta, l’amo de Can Guineu, va apostar pel projecte de 
Jordana, assessorat també pel farmacèutic Francesc Car-

noMs iL·LustrEs 
La història de la viticultura de Sant Sadurní i 
del Penedès és plena de noms il·lustres com els 
comerciants exportadors de vins de Vilafranca, 
del qual destacaven nissagues autòctones com, 
per exemple, les cases Torres, Freixedas, Quinquer 
& Ventosa o Esclassans, al costat dels anomenats 
hispanosuïssos com ara J. B. Berger, Bühler & Sorg, 
Lüthi-Zingg & Marcet o Jean Mory. 

Una història que també és fruit de les iniciatives 
mancomunades que van fer néixer l’Estació 
Enològica de Vilafranca, el 1902, destinada a 
convertir-se en un dels centres tècnics capdavanters 
de l’Europa vitivinícola del primer terç del segle xx. 
I sobretot, i molt especialment, aquesta història 
brillant és fruit de l’esforç i el bon fer de generacions 
de pagesos viticultors, homes, dones i criatures 
anònimes que han treballat i treballen aquest bé  
de déu que és la vinya del Penedès.

N
Pere Mir Ràfols (1878-1952), el propietari de Can 

Guineu, amb els seus masovers, mossos i 
carreters a la fassina (dècada de 1930). Arxiu Carles 

Querol, foto cedida per Josep Maria Rosell Mir.
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bonell i Bravo, una de les figures fonamentals de la ci-
ència catalana de finals del segle xvii i principis del xix. 
L’alambí va causar sensació no només a Sant Sadurní i al 
Penedès, sinó arreu: «[...] donde han ido a verle y exa-
minarle varios cosecheros y fabricantes, dedicados a este 
ramo de industria, que es uno de los más interesantes a 
este país». La mateixa Junta de Comerç, el farmacèutic 
Carbonell i altres experts en la tecnologia del vi i la des-
til·lació l’introduïren en les seves publicacions. 

Amb tot, Pere Mir arribà tard al món de la producció 
d’aiguardents. Al nostre país, la destil·lació dels vins de 
poca qualitat per convertir-los en aiguardent es gene-
ralitzà a finals del segle xvii, fonamentada en una llarga 
tradició, com ho demostren els licors històrics com la 
malvasia de Sitges, el xarel·lo de Cubelles o el vi d’Ala-
cant, present als ports de l’Atlàntic nord-europeu des del  
segle xv. La fabricació d’aiguardents fou tan important 
que al segle xviii significava el 68,3 % del total de l’ex-
portació espanyola. Es venien als mercats del nord de 
França, a les illes Britàniques i als Països Baixos, i Reus, 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i Mataró eren les ciutats 
que en concentraven el comerç i l’exportació. 

A principis del segle xix es feu evident la davallada de 
l’exportació d’aiguardent com a conseqüència de la con-
flictivitat bèl·lica desencadenada a Europa amb la Re- 
volució Francesa i el període posterior de l’imperi Na-
poleònic, situació que s’agreujà amb la paralització del 
comerç americà. El contraban no aconseguí col·locar tot 
l’excedent i, un cop recuperada la calma, l’aiguardent 

LA FIL·LOXERA, UN PARÀSIT HOMòPTER HOSTE 
úNICAMENT DELS CEPS, DE NOMéS MIG MIL·LíMETRE, 
GROC AMB TONS DAURATS I PROVEïT DE DUES ANTENES 
I UN XUCLADOR, ES VA COMENçAR A FER SENTIR 
A EUROPA EL 1863. HI HAVIA ARRIBAT PROCEDENT 
D’AMèRICA qUAN, COM A CONSEqüèNCIA D’UN ALTRE 
MALURA, LA DE L’OïDI, ELS VINATERS DE FRANçA, 
ALEMANyA, ÀUSTRIA, ITÀLIA, PORTUGAL, ANGLATERRA 
I IRLANDA VAN IMPORTAR, ENTRE ELS ANyS 1856 I 
1862, CEPS AMERICANS. ENTRE 1873 I FINAL DE SEGLE, 
LA PLAGA ES VA ESTENDRE PER TOT EL MóN, I VA 
CAUSAR LA DEVASTACIó EN LA MAJORIA DE REGIONS 
VITíCOLES. 

“El 1811, Jordana començà 
a treballar en un aparell de 
destil·lació que simplifiqués 
l’operació, estalviés temps 
i combustible, disminuís el 
nombre d’operaris i augmentés 
la quantitat de producte 

b
Llaurant a les vinyes de Can 
Guineu amb els primers models de 
tractors motoritzats.
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català ja no tenia demanda: els nord-europeus havien 
desenvolupat el procés de destil·lació de cereals per ob-
tenir begudes alcohòliques substitutives de l’aiguardent 
de vi, tot aprofitant la davallada del preu dels cereals 
i l’inevitable canvi d’hàbits. El whisky i el vodka ocu-
paren els mercats danesos i neerlandesos, que al cap 
de poc temps es van convertir també en exportadors. 
També es va posar de moda un altre destil·lat procedent 
d’Amèrica, i que començà a arribar a Europa en grans 
quantitats: el rom. 

el Vi de cAn guineu i lA terriBle fil·loxerA 
Els Mir van substituir el gran alambí de Jordana per 
un de més petit i guanyaren espai per introduir nova 
maquinària, aquesta vegada destinada únicament a 
la producció de vi. Fou el net del Guineu, Jaume Mir 
Molins, qui va prendre aquesta decisió. Era un home 
culte i inquiet però poc interessat en l’explotació de les 
extenses propietats que sumaven 1.980 jornals i 1,5 
milions de quilos de raïm. Arrendà molins i terres i en va 
vendre moltes, tantes que amb els diners va poder viure 
de renda. En les terres que venia, els compradors van 
bastir cellers i habitatges i van fer créixer Sant Sadurní. 
De la parcel·lació de la propietat neix una documenta-
ció interessantíssima, dibuixos i mapes que permeten 
conèixer el creixement de la vila. 

El 1851 Mir va fer construir el gran celler annex a 
la fassina i va substituir la vella masia per un casal de 
grans dimensions, seguint el model que havia conegut 

arran d’un viatge a Andalusia. A Can Guineu, davant de 
la fassina, destaca encara pel pati interior amb palme-
res i galeries de columnes de ferro colat, un claustre 
amb galeria d’arcs de mig punt i una elegant escalinata 
d’estil imperial. 

Com la resta de grans, mitjans i petits propietaris de 
Sant Sadurní, el vi es va convertir en el principal pro-
ducte de l’agricultura penedesenca, que proporcionà 
prosperitat i també grans ensurts i maldecaps, espe-
cialment quan l’any 1887 es va trobar, en una vinya 
d’Espiells, un cep atacat pel minúscul i terrible insecte 
que ja havia mort totes les vinyes d’Europa: la fil·loxe-
ra. A Sant Sadurní feia temps que es temia l’arribada 
de la plaga que des que el 1879 havia traspassat els 
Pirineus, i no parava d’avançar, persistent, valenta i 
tossuda, per la península Ibèrica. 

Els viticultors penedesencs havien patit els efectes 
d’altres malalties del raïm: el 1835 va aparèixer l’oïdi, 
el 1880 el míldiu, el 1889 el black-rot, la tisi o la blima, 
totes superades amb esforç. Entre els anys 1850 i 1865 
van aconseguir una gran expansió, coincidint amb la crisi 
de la viticultura francesa, aleshores atacada per la fil·lo-
xera. Els vins catalans en general i els de Sant Sadurní 
en particular es venien a bon preu als mercats que fins 
feia poc estaven controlats pels francesos. No tot foren 
flors i violes, perquè darrere d’aquesta prosperitat efí-
mera es vivia el conflicte, cada cop més potent, entre 
propietaris i rabassaires, i l’arribada irreversible de la 
fil·loxera, que, a diferència de les malalties corrents de 

7
Monument 

en memòria a 
Marc Mir  
i Capella  

a la plaça de 
l’Ajuntament  

de Sant Sadurní,  
en reconeixement  

de la seva lluita 
contra la fil·loxera.  

Va ser enderrocat 
en esclatar  

la Guerra Civil.
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Tots els problemes es van anar resolent en part grà-
cies a l’ajut de la maquinària: es va portar una arada 
des de França que cavava a 60 o 80 cm de profunditat, 
i es va plantar només a les zones adequades; es van fer 
servir adobs; se seleccionaren les varietats més adients  
i es van adoptar tractaments racionals contra les malu-
res. El resultat de tot això va ser positiu, amb un notable 
augment de la producció. 

Marc Mir, que va ser alcalde de Sant Sadurní en-
tre 1881 i 1883, i diputat provincial del 1890 al 1901 
pel Partit Conservador, era perit agrònom. Va presidir 
el primer Congrés Vitícola d’Espanya, celebrat al gran 
celler de la fassina el maig del 1898, i va escriure el 
fulletó Apuntes referentes a la eficacia de los cañones 
granífugos y de los cohetes para prevenir los pedriscos, 
editat per la Diputació de Barcelona l’any 1904. 

Els altres sis savis de Grècia eren Modest Casanovas 
i Romeu (Lavern, 1859-Sant Sadurní, 1926), Antoni Es-
cayola Font (Sant Sadurní, 1844-1903), Rafael Mir Deàs 
(Sant Sadurní, 1860-Gelida, 1942), Manuel Raventós 
Domènech (Sant Sadurní, 1862-Barcelona, 1930), Fran-
cesc Romeu Esteva (Sant Sadurní, 1855-1936) i Pere 
Rovira Cañameras (Subirats, 1851-1908). 

La lluita contra la fil·loxera es podia donar per gua-
nyada la primavera del 1902. En el cinquè Congrés 
Agrícola Català celebrat a Palma de Mallorca del 31 
de maig al 3 de juny, Marc Mir i Capella va intervenir 
amb una ponència sobre la recuperació de les vinyes 
catalanes afirmant: «[...] i avui tornem a tenir a casa 
nostra unes vinyes, els ceps de les quals s’enllacen els 
uns amb els altres sense solució de continuïtat formant 
una immensa catifa verda que s’estén fins on arriba la 
mirada, emplenant el pla i els costers, el torrent i el 
serral. Jo els he de confessar que moltes vegades, quan 
contemplo aquest espectacle a la primavera i veig fins 
al llunyà horitzó la vinya que durant tants anys va ser 

la vinya, era de conseqüències letals: no perjudicaren 
una sola collita, sinó que destruïren el cep i per tant els 
seus efectes van durar anys, fins que la vinya no es va 
replantar i va començar a donar fruit. 

 
els set sAVis de grèciA
La història de la fassina de can Guineu va lligada estre-
tament a la història èpica de la lluita contra la fil·loxera. 
El seu propietari, Marc Mir Capella, besnet del Guineu  
de la fassina, organitzava tertúlies a la seva gran casa de 
Can Guineu. A l’estiu, a la fresca de la galeria, i a l’hivern, 
a la cuina de Cal Guineu, una colla de prohoms de Sant 
Sadurní que s’autoanomenaven «els set savis de Grècia» 
van decidir lluitar contra la plaga malèfica fent ús de 
l’enginy i la intel·ligència, confiant en els valors de la 
terra i de l’ofici, apostant per la replantació i renunciant 
a conreus alternatius. 

Si el mal atacava la vinya de manera contundent, la 
resposta havia de ser igualment contundent. Així s’anà 
perfilant com a solució el que acabaria sent una expe- 
riència forçosament traumàtica: tornar a començar, és 
a dir, plantar noves vinyes immunes a l’insecte. Això 
implicava no només un intens treball sobre la vinya 
per arrencar els ceps malalts o ja morts i plantar-ne de 
nous, sinó també anys sense collites fins que les noves 
vinyes donessin fruit. 

Tot i que, en un primer moment, «els set savis de 
Grècia» van discutir entorn de si buscaven o no un 
cultiu intensiu alternatiu, d’ametllers o de tabac, per 
exemple, finalment van optar per abandonar el tracta-
ment insecticida i plantar noves vinyes de procedència 
americana. Aquelles vinyes que van importar van do-
nar al Penedès l’aspecte que ara té: un paisatge excep-
cional. Les primeres es van plantar a les propietats de 
Marc Mir i Capella, a la plana de Can Guineu. Els camps 
erms del 1895 ja donaven fruits l’any 1900.

Després d’uns anys en què les vinyes del Penedès 
s’hagueren convertit, segons Marc Mir, en «olivardes, 
cànem bord i males herbes», s’inicià la complicada tas-
ca de la replantació de la vinya. La cosa no va ser senzi-
lla, ni després de convèncer de la necessitat d’aquesta 
tasca llarga, laboriosa i a la curta poc productiva. Les 
noves vinyes s’havien de plantar amb ceps diferents 
dels existents fins aleshores, i per obtenir el mateix 
producte final calia fer aprendre una pràctica agrícola 
nova: l’empelt. 

 N
Gravats de l’alambí que Joan Jordana  

va dissenyar per a la fassina de Can Guineu, c. 1815.
Imatge de la Biblioteca de Catalunya.
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Per saber-ne més

• Borrell, S., Història del cava. Sant Sadurní d’Anoia, Publicacions 
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 2017.

• Querol, C., Atles de Can Guineu (1400-1865). Sant Sadurní 
d’Anoia i Subirats en la cartografia i els dibuixos de Jaume Mir 

Molins, Retrats. Crònica il·lustrada de Sant Sadurní d’Anoia, 
Edicions i Propostes Culturals Andana, 1998.

• Viatge iconogràfic al segle xx, 2001.

https://carlesquerol.wordpress.com

terra improductiva; quan veig que arriba fins les esti-
vacions de Montserrat on regna la nostra patrona; al 
considerar l’enormitat del sacrifici que hem hagut de 
fer per restaurar una riquesa de la nostra pàtria, invoco 
la Verge de les nostres muntanyes, beneint-la tots els 
dies perquè ha conservat en el nostre cor l’amor a la 
virtut que distingeix el poble català, la primera virtut 
de totes, l’amor al treball». 

Vins escumosos A lA cAVA dels guineu
Tot i que des del segle xvii que els fabricants de taps 
de suro de les comarques de la Selva i l’Empordà 
subministraven aquest producte als elaboradors de 
xampany francesos, no fou fins a la primera meitat 
del segle xix que s’han documentat els primers in-
tents d’elaborar vins escumosos a casa nostra. El 1872 
Josep Raventós Fatjó, de Sant Sadurní, va fer una pri-
mera producció d’ampolles d’escumós el 1872, que a 
finals del segle xix arribaren a gairebé 10.000 caixes. 
El 1881 Miquel Esquirol publicava el llibre Elaboració 
dels vins escumosos i el 1904 Alfons XIII visitava el 
Penedès com a reconeixement de la importància i la 
qualitat dels seus vins. Sant Sadurní es converteix en 
la capital del cava. [ 

Rosa Serra és historiadora.

Dades pràctiques
Centre d’Interpretació del Cava

C. Hospital, 23. 08770 Sant Sadurní d’Anoia. Barcelona
La Fassina de Can Guineu

Tel. 938 913 188
www.turismesantsadurni.cat  •  turisme@santsadurni.cat

El centre us proposa conèixer els orígens del cava, la història de 
les vinyes, els protagonistes de la indústria vitivinícola i l’esperit 

de celebració, que han convertit Sant Sadurní d’Anoia en la capital 
del cava. Hi trobareu taules tàctils, jocs de realitat augmentada,  

la projecció 3D i la possibilitat de degustar cava. 
De dimarts a divendres, visites a les 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 
i 16.30 h; dissabtes, a les 11, 12.30 i 17 h. Diumenges i festius, 

visites a les 11 i a les 12.30 h. 
Preu: 6 €.

 N
El Centre d’Interpretació del Cava acull conferències 

sobre el món del vi i el cava i altres actes culturals.
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U
rCr Arquitectes

nivers de la 
creativitat 
compartida

27

text Carme Escales   fotos Hisao Suzuki

“En una antiga foneria de sostres alts  
on es feien campanes grandioses, des del 2008 

neixen grans projectes d’arquitectura.  
Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta  

hi dibuixen espais per a la vida.  

j
La Casa Entremitgeres, a 
Olot, és un habitatge particular 

dissenyat sobre un edifici 
modernista catalogat.
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R
CR és el taller creatiu d’ar-
quitectura nascut l’any 
1988 a Olot de la mà de 
Rafael Aranda, Carme Pi-

gem i Ramon Vilalta. Les inicials 
dels noms d’aquests tres arqui-
tectes, RCR, són la firma conjun-
ta que els va fer mereixedors del 
Pritzker Architecture Prize 2017, el 
reconeixement arquitectònic més 
important del món. Dubai, França, 
Bèlgica, Barcelona i Girona tenen la 
traça RCR en alguna obra, algunes 
d’elles arrelades en pedres que te-
nien molta història, com el restau-
rant Les Cols d’Olot, en una antiga 
masia; el centre d’art La Cuisine, al 
castell de Nègrepelisse, a França; el 
projecte Marengo, habitatge i espai 
de treball d’arquitectes en un antic 
magatzem de peix i queviures, a 
Bordeus, i el mateix despatx d’RCR, 
Can Barberí, l’antiga foneria a Olot.

Espais de patrimoni, públic 
o privat, que històricament 
havien tingut altres usos, 
reconvertits per a noves 
vivències de present i futur:  
què us aporta aquest tipus  
de recuperació? 
Ens permet conèixer el passat i, a 
partir d’aquí, veure com es pot em-

peltar amb el present. Ens agraden 
aquests tipus d’intervencions, tant 
com ens agraden les intervencions 
en el paisatge. Parteixes d’un lloc 
i l’estudies per veure com pots in-
tervenir-hi, per tal de revelar-ne les 
qualitats i imbricar-les amb la nova 
intervenció, fins a constituir un nou 
conjunt, ja a partir d’ara inseparable.

Com descriviu el valor  
del patrimoni en la vida de  
les persones, d’un municipi, 
d’un país?
És el que heretem i el que ens aju-
da a pensar què volem deixar nos- 
altres com a herència.

A quin tipus d’edificació 
industrial considereu que  
es pot treure més suc com  
a arquitectes?
A aquella que, per si mateixa, ja 
tingui força espacial.

Quins projectes de restauració 
d’edificis històrics heu portat  
a terme? 
El restaurant Les Cols, Can Barberí, 
Marengo (a Bordeus), el centre d’art 
La Cuisine, al castell de Nègrepelis-
se, a França, i la casa Entremurs a 
Olot.

Comencem pel restaurant  
Les Cols d’Olot. 
El restaurant Les Cols harmonitza 
la natura, l’aire lliure i la llum per 
al gaudi de la gastronomia. És una 
casa pairal, una casa de pagès de 
tres crugies. La intervenció arqui-
tectònica neix amb el concepte de 
«tothom hi és benvingut». En les 
masies catalanes, els xiprers de 
l’entrada significaven hospitalitat. 
En algunes ocasions, el nombre de 
xiprers indicaven quants rodamons 
eren benvinguts a menjar; en altres 
casos, un xiprer significava que se 
servia beure o potser un petit àpat, 
dos xiprers, un àpat més gran, i a les 
cases amb tres xiprers s’hi permetia 
passar la nit. En l’espai central de la 
casa pairal hi havia una gran taula 
per compartir; també l’hem man-
tingut. Les Cols és un gran espai de 
«rebre». 

I en el que havia estat la foneria 
Can Barberí d’Olot, hi treballeu 
vosaltres. Lligada històricament 
a la ciutat des de l’any 1700 
com una de les indústries 
més antigues d’Olot, la vau 
reconvertir en el vostre despatx. 
El minimalisme enmig de la 
natura n’és el protagonista.

EntrEviSta
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L’any 2004 vam adquirir l’històric 
edifici de la foneria per convertir-lo 
en el nostre estudi professional. La 
intervenció és un assaig en el camp 
de les energies renovables, perquè 
recupera un edifici històric, gaudeix 
de la llum natural, produeix ener-
gia elèctrica, aprofita l’aigua i intro-
dueix la vegetació: les falgueres i 
altres arbres que hi ha al pati. L’ús 
de l’acer tant als interiors com al 
paviment recorda l’ús originari de 
l’edifici com a foneria.

En general, l’acer és un material 
que empreu molt en les vostres 
obres. Què us aporta?
Aquest material aporta precisió, co-
loració, integració, unificació...

Unificació com en el seu 
moment vau establir en decidir 

treballar junts tres arquitectes. 
Quines idees us uneixen per fer 
néixer l’estudi d’arquitectura als 
tres cofundadors?
Volem compartir l’arquitectura i 
intentar fer-la bé. I ho fem posant 
en pràctica la transversalitat creati-
va, que  és el que uneix persones i 
maneres de fer diferents segons un 
esperit comú de crear de manera 
compartida.

I una manera de compartir, 
també, el que feu i el vostre 
espai de treball és obrint 
la possibilitat d’assistir a 
workshops, performances, 
conferències, projeccions, 
exposicions i presentacions de 
llibres i d’audiovisuals. Què s’hi 
percep? Què s’emporta la gent 
en aquest indret?

Els workshops a Can Barberí els or-
ganitzem per «sentir la vila». Ens 
fan sentir la força de la naturalesa, 
que és font inesgotable d’inspiració 
i benestar. Esperem que els que hi 
venen comencin a descobrir una 
altra manera de percebre-ho.

L’edifici on hi ha el despatx  
és també la seu de la Fundació 
Bunka (que vol dir «cultura» 
en llengua japonesa). Com 
es vetlla i es contribueix  a 
la conservació del patrimoni 
arquitectònic creat, objectiu 
de la Fundació Bunka RCR 
Arquitectes?
La Fundació Bunka té com a objectiu 
obrir l’estudi d’arquitectura a altres 
disciplines artístiques, i comunicar i 
potenciar la relació entre arquitec-
tura i paisatge. Des de l’any 2008 

VN
El centre d’art La Cuisine, al castell de Nègrepelisse, revela  
la potencialitat del pati del castell i reafirma el conjunt murari exterior.

“         El patrimoni és 
el que heretem i el que 
ens ajuda a pensar què 
volem deixar nosaltres 
com a herència
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hi programem activitats culturals. 
L’objectiu de vetllar pel patrimoni 
s’aconsegueix treballant sempre 
plegats, l’estudi d’arquitectes al cos-
tat de la Fundació.

Una altra de les vostres  
obres sobre patrimoni històric 
és el centre d’art La Cuisine  
(«la cuina»), a prop de Tolosa  
de Llenguadoc.
És fruit de la rehabilitació de la for-
talesa, el castell de Nègrepelisse, 
del segle xiii, transformada en un 
equipament per a la creació con-
temporània on ara es programen 
tallers de cuina, exposicions i altres 
activitats. També amb una impor-
tant presència de l’acer.

Marengo és el nom d’una 
altra restauració, aquesta a 
Bordeus, del que era un vell 
magatzem de peix i queviures. 
Avui és espai cultural, on es 
fan exposicions i on viuen i 
treballen arquitectes.
La separació d’allò públic i d’allò 
privat defineix l’actuació, on vam 
repartir els usos en vertical i frag-
mentar l’espai transversalment. Els 
cellers del soterrani es destinen 
a sales d’exposició, mentre que 
el nivell del carrer acull el taller 
d’arquitectura, i la planta superior, 
amb una característica coberta 
sota teulada de fusta, els espais de 
l’habitatge. La coberta, fragmen-
tada per lluernes i patis de llum, 
crea un ordre de bandes transver-
sals que organitzen els usos i les 
comunicacions. A l’última d’aques-
tes, que conté un programa com-
partit –la sala central d’exposicions 
i una gran biblioteca–, l’alçada dels 
forjats varia per incrementar-ne la 
continuïtat respecte de la resta de 
les estances.

Tornant un altre cop a casa, 
el Pavelló del Bany Tossols 
Basil com a equipament per 
a la pràctica de l’atletisme 
és una altra de les vostres 
constatacions del fet que 
natura, passat, patrimoni  

EntrEviSta

i present poden confluir molt  
bé en la vida i les emocions  
de les persones.
És una història d’un pavelló vora 
riu, davant d’uns pollancres ben 
alts, que només havia de servir a 
l’estiu. I el repte va ser crear un es-
pai que fins i tot a l’hivern pogués 
tenir significat.

Les cases de particulars que 
construïu porten després un 
nom. Són els noms que els 
propietaris posen?

Les cases les anomenem d’acord 
amb la personalitat que hi desco-
brim un cop acabades o mentre es 
van revelant. 

El premi Pritzker què us deixa 
com a experiència vital?
És el primer cop que arquitectes ca-
talans aconsegueixen aquest guar-
dó de l’arquitectura mundial i, per 
descomptat, ha estat un altaveu 
de la nostra obra. El ressò d’aquest 
anomenat premi Nobel de l’arqui-
tectura és molt gran. [
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“        La força de la 
naturalesa és una font 
inesgotable d’inspiració  
i benestar 

Abans del premi Pritzker, 
el despatx RCR Arquitectes 

n’havia rebut d’altres, de 
premis: el dels Officiers et 

Chevaliers de l’Ordre des 
Arts et des Lettres de la 

République Française, els 
anys 2008 i 2017; l’Honorary 

Fellows by the American 
Institute of Architecture 

(AIA), el 2010; l’International 
Fellows by the Royal Institute 

of British Architects (RIBA), 
el 2012; la Médaille d’Or de 

l’Académie d’Architecture 
Française, aconseguida 

el 2015; i a Catalunya, el 
Premi Nacional de Cultura 

en Arquitectura de la 
Generalitat, l’any 2005. 

b
Pavelló dels Somnis a Can Barberí, 
seu del despatx d’RCR, en un joc d’equilibri 
entre la història i la contemporaneïtat, entre 
l’artificialitat i la natura. 

N
Restaurant Les Cols.  
Espai central amb la gran taula  
per compartir.

7
El Bureaux Marengo, a Burdeus, és la renovació d’una antic 

magatzem que ofereix bells espais amb voltes que funcionaven com 
a bodegues per a l’apilament de peix i queviures. 
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LA IndúStRIA  
dE LA FUStA
dE L’ActIvItAt  
tRAdIcIonAL A L’R+d+I

textos Redacció Eix
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V
Treball amb serra de bastidor en una pollancreda a Torelló (Osona),  

c. 1930. De la fusta de pollancre s’obtenien bigues i taulons per a la construcció. 
Arxiu Municipal de Torelló, Fons L’Abans Torelló. Família Trias.  

33
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M
és enllà de la recol·lecció d’aliments per a 
la subsistència, ens centrarem en les ac-
tivitats que ens acosten a la societat in-
dustrial i que giren, bàsicament, entorn 

de la fusta i la llenya. La fusta perquè, de sempre, ha 
servit com a element de construcció i transformació, i 
la llenya, perquè ha estat fonamental com a element  
i matèria primera d’energia i combustió. 

Les finalitats principals de l’obtenció d’aquests recursos 
es poden agrupar en tres grans blocs: l’obtenció d’energia 
i calor, l’obtenció de matèries primeres per a activitats 
industrials i, finalment, altres recursos variats.

oBtenció d’energiA i cAlor
La llenya és l’element més senzill d’obtenir del bosc per 
a, mitjançant la combustió, obtenir una font calorífica 
i energètica no només per a escalfar-se les persones i 
per cuinar el menjar (mitjançant llars de foc, brasers, 
escalfadors, etc.), sinó també per servir de font d’energia 
en forns (de pa, de calç, de guix, de vidre, de teules i ce-
ràmica, etc.) i en activitats industrials (foneries, fargues, 
ferreries, fassines, fàbriques de sabó, cera, etc.).

A més de la llenya, el carbó és un altre element ener-
gètic i de combustió que s’obtenia a partir de la transfor-
mació de la llenya a les carboneres. L’avantatge del carbó 

L’aprofitament 
industrial del bosc

7
Els carboners vivien al bosc durant el procés de combustió 
de les carboneres. Forat Micó (Sant Pere de Torelló), c. 1920. 

Biblioteca de Catalunya. Fons Cintet Rifà.

La humanitat, en la gran part de la 
seva existència, ha tingut la necessitat 
d’obtenir el màxim profit dels recursos 

de la forest. A Catalunya, un país ric 
en paisatges forestals molt diversos, 

l’aprofitament i l’explotació de la gran 
quantitat de recursos que ofereixen 
els boscos ha estat, de sempre, un 

complement de les principals activitats 
econòmiques fins a començaments del 

segle xx, l’agricultura i la ramaderia.  
A l’edat moderna, en ple 

desenvolupament de les indústries 
manufactureres, la societat encara 

depenia del medi natural que 
l’envoltava. De fet, fins ben entrat  

el segle xx, les activitats als boscos  
van ser intensives i constants,  

amb una incidència econòmica,  
social i demogràfica extraordinària.  

Els boscos catalans i les poblacions que 
al seu voltant en vivien tenien, pel seu 

dinamisme, la mateixa importància  
que els polígons industrials actuals. 

Ara bé, el fet que, d’entrada, bona part 
de l’activitat manufacturera de la fusta 
es fes directament en l’entorn forestal 
ha fet que gairebé no quedin vestigis 

físics d’aquesta activitat i, encara 
menys, rastres escrits o documentats. 

En aquest dossier seguim les pistes 
d’unes activitats manufactureres que 

van ser fonamentals al nostre país, i de 
la seva evolució fins a l’actualitat.
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vegetal respecte a la llenya és el menor pes i volum, la 
millor combustió (crema més lentament) i, en definitiva, 
la major eficiència.

Obtenció de matèries primeres  
per a activitats industrials
L’època de màxima activitat industrial coincideix, tam-
bé, amb l’època de més explotació industrial del bosc i 
dels seus recursos. L’edat industrial és, també, l’edat de 
la fusta. La fusta és el material present en gairebé totes 
les activitats industrials i artesanals de l’època moder-
na i preindustrial. Amb ella es construeixen eines del 
camp i dels oficis artesanals: serveix de matèria primera 
imprescindible per a fusters, boters, carreters, roders, 
quadradors, mestres d’aixa, mestres de cases, mestres 
de molins, adobers (escorça), etc.

A la vegada, la necessitat de fusta d’unes determina-
des qualitats i característiques per a la construcció farà 
treballar les serradores —hidràuliques, primer, i elèctri-
ques més tard— a ple rendiment. La fusta es farà ne-
cessària i imprescindible per a la construcció de vaixells, 
vagons i travesses de vies per als ferrocarrils; carrosseri-
es dels primers automòbils; construcció de maquinària, 
d’utillatge per a la indústria tèxtil (bitlles, llançadores, 
rodets, etc.), d’elements d’embalatges per als productes 
industrials, de seguretat i reforç en la mineria, d’estruc-
tures en la construcció; la fabricació de premses (d’oli, 
de vi, etc.); la torneria, i una llarga i amplíssima llista 
que abasta gairebé la totalitat d’activitats i sectors in-
dustrials.

PAtriMoni sinGuLAr, 
PAtriMoni obLiDAt 
Queden ben pocs vestigis de tota l’activitat que 
l’obtenció de fusta i llenya als boscos catalans 
havia generat al llarg dels segles xix i xx. De 
les restes d’antics cables o telefèrics aeris per 
transportar l’explotació industrial de la fusta cal 
destacar la monumentalitat del que encara es 
pot veure al port de Salau o bé la complexitat de 
diferents sistemes de transport a Peguera i altres 
zones de l’Alt Berguedà. 
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F
Del bosc al riu. A la dreta, raiers al riu 
Noguera de Vallferrera (Pallar Sobirà), el 1910. 
Foto de G. de Barnola.
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Les serradores
Les serradores transformaven els troncs pelats 
i nets dels arbres en taules, taulons, bigues, 
etc. Les serradores hidràuliques, a Catalunya, es 
trobaven sobretot a les comarques de muntanya. 
Funcionaven amb un singular i original mecanisme 
de vaivé que, a la vegada que feia pujar i baixar  
la fulla de la serra, feia avançar mecànicament la  
bancada on hi havia el tronc que calia tallar. 
Funcionaven per la força que proporcionava la 
caiguda de l’aigua a través d’una canal sobre un 
rodet de pales, tot fet de fusta. La simplicitat 
constructiva i tecnològica cal veure-la dins d’un 
món d’autoproducció i d’abastament en uns 
entorns territorials limitats.

Per tal de tenir un funcionament regular i una 
bona operativitat, les serradores hidràuliques 
havien d’estar situades, necessàriament, molt 
properes als boscos d’on calia extreure la fusta i a 
tocar de rius amb prou cabal per fer-les funcionar. 
Aquestes serradores van estar actives fins a les 
dècades dels anys 1950-1960, moment en què es 
generalitza l’ús de l’electricitat. El fet de l’arribada 
de l’energia elèctrica va facilitar el pas d’aquelles 
antigues serradores accionades per l’energia 
hidràulica a les serradores amb mecanismes i 
tecnologia més moderna que ara ja es podien 
instal·lar a qualsevol indret.
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Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch.
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b
De la multitud de serradores que 
havien existit arreu del país, només 
se’n conserven dues, a Àreu i a Isil 
(Pallars Sobirà), i tan sols la primera 
(a les imatges) es pot veure funcionar. 
La seva peculiar roda hidràulica 
vertical activa una serradora amb 
moviment de vaivé. 

F
Gràfic del funcionament d’un 

funicular per al transport  
de fusta que existia a la vall de 

Peguera (Alt Berguedà). Dibuix de 
Josep Picas i Antònia Prat.

NF
Joan Coma Arboix inicià, a finals del 

segle xix, una serradora de fusta 
a Torelló. L’èxit del negoci en aquell 
moment va incrementar la seva posició 

social a la vila fins al punt que entre 
els anys 1913 i 1916 en va ser alcalde.

“ Les serradores 
transformaven 

els troncs pelats 
i nets dels arbres 

en taules, taulons, 
bigues, etc.

Els altrEs rEcursos dEl bosc
Les feines artesanes fetes al bosc, o en un entorn boscà, 
no han estat mai les més importants si ho quantifiquem 
només des d’una òptica exclusivament econòmica, però 
sí que ho han estat des d’una òptica social, demogràfica 
i tradicional. A redós de l’explotació de les grans masses 
forestals del país es desenvolupen un seguit d’indústries 
tradicionals que, en alguns moments dels segles xix i 
xx, esdevenen activitats manufactureres predominants.

Així doncs, a més de l’obtenció directa de recursos 
alimentaris (castanyes, pinyons), d’adob agrícola i de 
llenya, també hi tenen cabuda l’obtenció de gel natu-
ral, d’aprofitaments minerals, de rodells, de pega, de 
resines, etc.
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El suro,  
un productE 
singular 
dEls nostrEs 
boscos 
Les alzines sureres 
s’exploten i s’utilitzen  
des de l’antiguitat.  
A partir, però, de mitjan  
segle xviii, amb l’aparició 

de l’ampolla de vidre per guardar i transportar el 
vi, es va començar a utilitzar el tap de suro per 
tapar les primeres ampolles. A partir d’aquest fet 
aparentment insignificant però de gran rellevància, 
la indústria del suro va deixar de ser artesanal per 
convertir-se en un sector singular molt especialitzat 
i potent del conjunt industrial català. 

És a les comarques gironines on podem 
trobar extensos boscos d’alzina surera (Quercus 
suber), però també al Montseny, les Guilleries, 
les Alberes i les Gavarres. L’operació de pelar el 
suro es fa manualment a l’estiu. El pelador, que 
ha de tenir una àmplia experiència, fa un tall 
circular amb la destral al tronc de l’arbre, esqueixa 
longitudinalment l’escorça i n’extreu el suro amb 
l’ajut del mànec de la destral. 

L’ús de taps de suro va anar creixent i va fer que 
cada vegada s’incorporessin noves màquines per 
donar abast a la demanda creixent. Val a dir que 
en la utilització d’aquesta nova maquinària, ara ja 
en fàbriques grans i modernes, la dona va tenir-
hi un paper destacat i cabdal, que va substituir 
en bona part l’home, que fins aleshores havia 
treballat de manera artesanal. Amb l’aparició de 
grans indústries modernes dedicades a la fabricació 
de taps de suro també s’obriran nous mercats i 
productes del suro a partir dels discs, la llana o 
l’aglomerat de suro. 

Tanmateix, l’ús del suro natural com a tap per a 
ampolles de vi, cava o licors serà sempre el producte 
més important en aquest sector, fonamentalment 
perquè per les condicions orgàniques que té 
continua sent el millor material possible per a 
aquesta finalitat. No obstant això, cada vegada 
més el suro tindrà altres aplicacions també de 
component industrial, com ara els panells acústics, 
materials aïllants, flotadors, sabates, disseny i 
moda, etc.

Per a comarques com l’Empordà o la Selva, 
la indústria del suro passarà de ser una activitat 
primària a una aposta per la modernitat, la 
industrialització i el desenvolupament  
col·lectiu i social. 

“ A l’Empordà  
i la Selva el suro passarà 
de ser una activitat primària 
a ser una aposta per la 
modernitat

N
Triadors de suro al pati d’una fàbrica de Palafrugell. 
Museu del Suro de Palafrugell/Àngel Toldrà Viazo.

7
Màquina seleccionadora de taps de suro.  

Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch.
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E
ls boscos són la matèria primera d’una in-
dústria singular i ja molt desenvolupada a la 
primera meitat del segle xx. Aquest procés 
d’industrialització del sector es fa a partir de la 

gran biodiversitat que ofereixen els boscos autòctons. 
Ara bé, amb l’arribada de l’electricitat es pot constatar, 
a partir de la dècada dels anys 1920, un profund canvi 
en l’activitat industrial de la fusta i el bosc. Els motors 
elèctrics van permetre, entre altres conseqüències, 
instal·lar les serradores ja no només al costat dels rius i 
torrents, sinó a qualsevol lloc on hi hagués electricitat i, 
també, crear i desenvolupar unes noves màquines que 
van tecnificar les fàbriques i torneries. A més, el des-
envolupament dels mitjans de comunicació va canviar 
considerablement el tipus de transport de la matèria 
primera amb l’obertura de pistes forestals i la utilitza-
ció de maquinària pesant. Això permetria que aquelles 
feines que anteriorment es feien al mig del bosc ara es 
puguin fer al centre de les poblacions.

Una altra consideració que cal fer en aquest canvi del 
model de producció i explotació de la fusta i del bosc 
que es fa a Catalunya al llarg de les dècades de 1920 i 
1930 és que bona part dels productes que anteriorment 
s’elaboraven van deixar de tenir utilitat i demanda i 
finalment van desaparèixer per ser substituïts per pro-
ductes més moderns, amb més demanda i que, fins 
aleshores, eren inexistents.

De fet, ja al segle xix i primers anys del segle xx po-
ques persones podien dedicar-se de manera exclusiva 
al treball de la fusta i el bosc. Eren feines no habituals 
ni regulars i ordinàries (eren ocupacions alternades o 
complementàries amb l’agricultura, amb feines a jornal 
o a preu fet). Més tard es redueix també el nombre 
de persones que s’hi dediquen esporàdicament, però 
s’estabilitza i es professionalitza l’activitat de les que 
s’hi dediquen de manera exclusiva i intensiva. El bosc 
passarà a ser una font de subministrament de matèria 
primera, eines, utillatges i elements de la moderna in-
dústria catalana que fa una nova i definitiva embranzida 
a partir del primer quart del segle xx. 

El subministrament per a la indústria tèxtil (bitlles, 
bobines, llançadores), per al transport (construcció de 
vaixells, vagons i automòbils, travesses per al ferrocar-
ril), per a indústries auxiliars (rodes, caixes, botes), per 
a la construcció (encavallades, bastides, cintres d’arcs en 
obres públiques, encofrats), per a la indústria del suro, 
de la torneria, etc., seran els productes més destacats 
per volum, nombre i incidència econòmica. No obstant 
això, hi haurà productes singulars, fins i tot rars, que 
marcaran també una especialització industrial de la fus-
ta i els seus derivats.

una font de 
subministrament de  
la indústria moderna 
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Finalment, també cal constatar que el canvi de mo-
del significarà, també, un canvi en les formes del trans-
port de la fusta. Així, la construcció dels embassaments 
per a l’obtenció d’energia elèctrica, la modernització i el 
desenvolupament de la xarxa de carreteres i la genera-
lització del transport amb camions faran que el sistema 
de transport de la fusta a través dels rius i mitjançant 
els raiers desaparegui de manera molt ràpida.

els deriVAts singulArs 
En la tradició de l’aprofitament forestal a la comarca de 
la Selva, especialment les poblacions d’Anglès, Amer, 
Santa Coloma de Farners, etc., seran referents en la 
implementació de diferents indústries de producció de 
derivats de la fusta: caixes d’embalatge, politges, jo-
guines, mobles, etc.

A Anglès, però, aquesta especialització va arribar fins 
a esdevenir referent de la plena industrialització del 
sector de la fusta i de fabricació i elaboració de dife-
rents productes totalment necessaris però a la vegada 
singulars i rars. Així, al marge de l’existència de moltes 
serradores i fàbriques tradicionals de mobles i torneria, 
a començaments de segle xx apareixen, per exemple, 
fàbriques de producció d’agulles d’estendre de fusta, 
com ara la Torneria Tarrés (1910), que s’hi va especia-
litzar a partir de mitjan segle xx. També a Anglès l’em-
presa Masats s’especialitzarà en la fabricació de llapis 
de colors. D’aquesta empresa en sortiran, entre altres, 
els reconeguts llapis Masats i Alpino. La serradora Els 
Beneficis, a més d’especialitzar-se a tallar fustes tropi-
cals d’importació, s’especialitzarà en la producció d’es-
curadents, igual que la Fusteria Esteve, que elaborarà 
els populars escuradents de fusta rodons El Chino. Altres 
transformacions que faran els tallers i indústries de la 
fusta d’Anglès seran la fabricació de pals per a gelats, 
depressors, etc. 

“ A partir dels anys 1920 
l’arribada de l’electricitat 

canviarà completament  
el model d’explotació  

dels recursos forestals  
de Catalunya

N
Articles singulars com els escuradents d’Indústries Josep 
Esteba, S.A. (a dalt) i els llapis d’Industrias Masats (a baix) 

tenen en la fusta la matèria fonamental. 
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La fusteria moderna
La majoria de les noves indústries modernes relaciona-
des amb la fusta i el bosc tenen una vinculació o arrel en 
una antiga tradició en el mateix sector fonamentada  
en una estructura petita i familiar. Ara bé, la nova in-
dústria de la fusta ja plenament electrificada i moder-
nitzada va crear i buscar nous productes i mercats, i va 
fer que, com la majoria dels sectors industrials moderns, 
s’hagués d’especialitzar, també de manera local, per 
anar substituint aquells productes ancestrals que ja no 
tenien sortida ni demanda. Poblacions com Anglès (de-
rivats de la fusta) o Arbúcies (carrosseries) poden ser 
exemples destacats d’aquesta especialització local, però 
també zones més àmplies com l’Empordà (suro) o la 
Vall del Ges (torneria) n’esdevindran referents.

La Sénia és un cas paradigmàtic pel que fa als mo-
bles. Des de mitjan segle xix nombrosos fusters esta-
blerts en aquesta població seguien treballant la fusta 

per a la construcció, per al mobiliari domèstic o bé per 
a diferents activitats industrials. La proximitat als boscos 
dels Ports, el fet que Tortosa i Roquetes fossin punt final 
del recorregut de la fusta dels Pirineus que els raiers 
baixaven per l’Ebre i, també, la presència de nombrosos 
molins fariners i paperers (construcció de grans rodes 
de calaixos), així com la indústria dels alcohols (botes), 
va fer que els nombrosos serradors que hi havia es re-
convertissin ràpidament en serradors mecànics, boters, 
fusters i/o ebenistes.

A partir dels anys 1940 comença una especialitza-
ció a la Sénia en la fabricació i venda de mobles que 
són hereus de les fusteries artesanals. A partir de finals 
dels anys 1950 ja hi ha nombroses empreses que han 
implementat processos de fabricació, maquinària i una 
organització de la producció de mobles domèstics ple-
nament industrial. 

De l’artesà a la fàbrica:  
la torneria
Amb l’arribada de la industrialització, la feina 
artesana del torner es convertí en un ofici molt 
important, complementari del sector tèxtil.  
Per abastir les fàbriques de bitlles de teler, de 
rodets d’ordidor o de canons de metxera, calia la 
mestria d’un bon torner. El Museu de la Torneria de 
Torelló explica el procés productiu de les torneries 
en el cas concret de la Vall del Ges (Torelló, Sant 
Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló), però no 
oblida els altres centres de torneria que hi ha 
hagut a Catalunya (Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, 
Manresa...).

N
Torneria de fusta de Josep Tarrés Vidal a Anglès  
(la Selva), 1923. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.
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L’oriGEn DE LEs MoDErnEs 
FàbriquEs DE CArrossEriEs
Al llarg del segle xix, a l’entorn de la localitat d’Arbúcies 
(la Selva) es desenvolupen diferents activitats directament 
relacionades amb l’aprofitament dels recursos del bosc 
(fargues, carboners, torneries, serradores, etc.). Juntament 
amb aquestes activitats, la fabricació de carros esdevindrà 
una especialitat i singularitat de la localitat que, amb la 
mecanització i la motorització del transport individual  
i col·lectiu de la societat, farà que aquells carreters antics 
esdevinguin carrossers, també inicialment de fusta, dels 
primers vehicles de motor del país. 

La singularitat de la fabricació de carrosseries d’autocar  
a Arbúcies sorgirà a partir de la primera dècada del segle xx. 
Poc abans del 1920, la família de carreters Ayats signaran  
un conveni amb la prestigiosa marca Hispano-Suiza  
segons el qual Carrosseries Ayats s’encarregarà de fabricar  
les carrosseries de fusta dels primers òmnibus de les  
diferents companyies promocionades per la marca  
(La Hispano Igualadina, La Hispano Hilariense, La Hispano 
Manresana, etc.).

Aquesta especialització en la fabricació amb fusta de 
carrosseries d’autocars i camions té la seva fonamentació en 
l’existència de diferents indústries de fabricació de carros de 
fusta i en la presència de la matèria primera als boscos de les 
Guilleries i el Montseny. Més endavant, aquestes carrosseries 
(Ayats, Beulas, Indcar, Noge, etc.) ja es faran amb materials 
metàl·lics i aconseguiran un alt nivell de producció per 
convertir-se en referent dins del conjunt de l’Estat espanyol.

V
Tartana catalana exposada al mNACTEC.

Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch. 

r
Òmnibus de l’empresa Solé exposat al Museu Etnològic 

del Montseny. Foto cortesia del museu.
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pAlets, pèl·let, estellA i BiomAssA
Fins a la consolidació de la industrialització, i encara 
més amb la fi de l’època industrial, els boscos han pas-
sat d’estar sobreexplotats al llarg dels segles xviii, xix i 
fins ben entrat el segle xx, a tenir una forest totalment 
descontrolada. Hi ha qui advoca per no intervenir en el 
paisatge i per mantenir la virginitat del bosc, però és 
una idea conservadora i obsoleta que es contradiu amb 
la realitat de l’aprofitament i conservació que al llarg  
de la història s’ha fet de forma més eficient justament 
en base a l’explotació controlada i planificada.

Actualment la indústria de la fusta ha obert un im-
portant sector de negoci a partir de l’aprofitament de 
fustes de baixa qualitat, neteja del bosc i elaboració de 
productes per a embalatges i per a diferents sistemes 
de calefacció i combustió ecològica. Així, l’estandardit-
zació dels embalatges ha propiciat que la fabricació de 
palets, embalatges i bobines per a cablejat, amb mides 
i normatives homogènies i internacionals, esdevingui 
una important sortida de la fusta dels boscos catalans.  
I també la seva reutilització o el seu nou ús en mobiliari 
modern, així com en nombrosos nous usos, a banda de 
la mateixa paletització i embalatge, ha donat una nova 
activitat i creixent demanda en el sector.

En el camp de l’aprofitament dels residus forestals 
moderns cal esmentar el gran creixement que ha ex-
perimentat el consum de llenya i derivats per a l’escal-
fament. Els dos grans models d’aquests productes són 
el pèl·let i l’estella. Els pèl·lets són cilindres de diferents 
mides que s’obtenen a partir de la trituració, assecat i 
premsat de residus i trossos de fusta no aprofitable. La 
presència de la lignina i la mateixa fibra vegetal fan 
que aquest producte esdevingui gairebé tan eficaç com 
qualsevol dels combustibles líquids d’origen fòssil. L’es-
tella, per la seva banda, és un tros de fusta, no utilitza-
da en productes de gamma superior, tallada i triturada 
molt fina en forma de petits trossos i que serveix també 
de combustible natural o biomassa.

Els pèl·lets, l’estella, la llenya i el residu de les serra-
dores (serradures) han esdevingut noves fonts d’ener-
gia en calderes de calefacció procedents de la biomassa 
d’origen forestal que han donat peu a noves i modernes 
formes d’explotació del bosc, a noves empreses del 
sector i, també, a noves formes de comercialització i 
ús d’aquests productes naturals que, a la vegada que 
són combustibles respectuosos amb el medi, permeten 
actuar, mantenir i ordenar les grans masses forestals 
del nostre país. 

“2,5 tones d’estella de 
biomassa forestal equivalen  
a un estalvi d’1 tona de petroli  
o de combustibles fòssils

El futur 

N
L’explotació industrial dels boscos catalans ha agafat 
una nova embranzida en trobar noves sortides a la 
fusta i als productes residuals que fins ara no 
s’utilitzaven. Arxiu mNACTEC/Jaume Perarnau.
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Guia pràctica 
A Catalunya disposem de diversos 
museus i centres d’interpretació de  
les diverses activitats que la indústria 
del bosc i de la fusta generava al 
país. Llistem a continuació els més 
importants. 

Serradora i Mola de Cal Pal
Al poble de la Cortinada, dins del 
municipi andorrà d’Ordino i a tocar 
del riu Valira, la serradora de Cal 
Pal és un edifici de finals del segle 
xvi que va deixar de funcionar 
als anys 1960. L’any 1996 va ser 
restaurada i rehabilitada com a Centre 
d’Interpretació.
Serradora i Mola de Cal Pal
Ctra. General, 3
La Cortinada – AD300 Ordino  
(Principat d’Andorra)
Tel. 376 878 173
www.ordino.ad

Serradora d’Àreu
És l’única en funcionament original  
que queda a Catalunya. Es va restaurar i 
recuperar l’any 1993 per passar a formar 
part del sistema territorial del mNACTEC.
Serradora d’Àreu
La Força d’Àreu, s/n
25575 Àreu (Alins, Pallars Sobirà)
Tel. 973 624 417
http://sistema.mnactec.cat/cat/
museu/serradora_areu.htm 
 
Ecomuseu de la Vall d’Ora
Està format pels molins i serradores de 
Ca l’Ambrós i Cal Guirre, que combinen 
l’ús de l’energia hidràulica i l’electricitat. 
La serra de Ca l’Ambrós és circular i 
disposa d’una màquina d’esmolar.
Ecomuseu de la Vall d’Ora
Ctra. C-26, km 117
25286 Navès (Solsonès)
Tel. 608 998 164
www.ecomuseuvalldora.cat

Museu Etnològic del Montseny
El Museu Etnològic del Montseny és un 
destacat museu i centre de conservació, 
difusió i investigació del patrimoni 
cultural del massís del Montseny, amb 
una gran implicació en la dinamització 
cultural, social i econòmica del territori. 
Ocupa un edifici del segle xvii al centre 
d’Arbúcies. L’exposició permanent 
mostra els testimonis de les comunitats 
que han poblat el massís al llarg de 
la història. Destaquen els àmbits de 
l’activitat i les indústries de la fusta i el 
bosc així com la singularitat i especialitat 
del municipi en el pas de les carrosseries 
de fusta a la moderna indústria de 
carrosseries d’autocars.
Museu Etnològic del Montseny  
– La Gabella
C. Major, 6
17401 Arbúcies (la Selva)
Tel. 972 860 908
www.museuetnologicmontseny.org

Els boscos 
catalans  
En dadEs

Catalunya té un percentatge de superfície forestal 
cada vegada més gran i els seus boscos cada cop són 
més espessos, segons les dades recopilades durant 
els últims anys pel quart Inventari Forestal Nacional. 
Concretament, la superfície forestal —que inclou 
tant els boscos madurs com el simple matoll— 
se situa en el 62 % del total català: 2 milions 
d’hectàrees dels més de 3,2 milions d’hectàrees  
de superfície total. Això representa 400 arbres, o 
0,25 hectàrees de bosc per persona. Per províncies, 
el percentatge més alt de superfície forestal 
correspon a Girona, i el més baix, a Tarragona.  
La vegetació silvestre segueix envaint antics 
territoris ocupats per cultius, però el més destacat 
dels últims anys a Catalunya és l’augment dels 
boscos densos a costa del bosc clar o matoll.

Aquest augment és degut en bona part a 
l’abandonament de les activitats forestals motivat,  
al seu torn, per la poca rendibilitat de la fusta.  
La pèrdua de rendibilitat, per tant, fa augmentar  
la superfície forestal. 
Més informació: www.creaf.cat  
i www.observatoriforestal.cat
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Per saber-ne més
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• Grau, J. M. T. i Puig, R., L’aprofitament 
del bosc a l’època moderna,  

Episodis de la Història, núm. 279, 
Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 1990.

• Grau, J. i Tenci, R., La serradora d’Àreu, 
Ciència, Tècnica i Societat. Les guies  
dels museus del MNACTEC, núm. 3, 

Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Terrassa, 2018.

• Rams Riera, E., Anglès.  
De la pagesia a la industrialització, 

Ajuntament d’Anglès, 1999.

• Serra Rotés, R., La Vall de Peguera, 
Zenobita Edicions, Manresa, 2007.

• Sorribes, R., Les indústries tradicionals 
a les comarques de muntanya, 

Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, Barcelona, 1993. 

Museu de la Torneria 
Ubicat a l’antiga fàbrica de torneria de 
Cal Vidal, explica la industrialització 
de Catalunya a partir d’un ofici artesà: 
el del torner de fusta i banya, que 
es convertirà en un potent i destacat 
sector complementari de la indústria 
tèxtil. Mostra com el taller artesà donà 
pas a la fàbrica; com la necessitat de 
complements per a la maquinària 
tèxtil fomentà el desenvolupament de 
fàbriques amb més de 60 treballadors 
durant el segle xx. Se centra en el cas 
de la Vall del Ges (Torelló, Sant Pere de 
Torelló i Sant Vicenç de Torelló), però 
no oblida els altres centres de torneria 
que hi ha hagut a Catalunya (Sant Hilari 
Sacalm, Arbúcies, Manresa...).
Museu de la Torneria
C. de la Pau, 12-14
08570 Torelló (Osona)
Tel. 938 596 476
http://museudelatorneria.cat

Museu del Suro de Palafrugell
Va ser fundat l’any 1972 amb la finalitat 
d’adquirir, conservar, interpretar i posar 
en valor tot el patrimoni vertebrat 
entorn del món del suro a Catalunya, 
en tant que configura un paisatge, una 
indústria, unes formes de vida i una 
identitat comunes. És una institució 
singular per la seva temàtica, el seu 
àmbit territorial i la seva vocació  
de servei.
L’any 2012 va inaugurar la nova seu 
a l’antiga fàbrica surera modernista 
de Can Mario, la més important del 
sector industrial a Espanya, al centre de 
Palafrugell. És el museu més gran del 
món en aquest àmbit.
Museu del Suro de Palafrugell
Pl. del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell (Baix Empordà)
Tel. 972 307 825
http://museudelsuro.cat

DE LA trADiCió  
A L’r+D+i
Si bé la tradició del treball de la fusta és 
tan antiga com la mateixa humanitat, 
aquest material segueix tenint futur 
al davant, un present i un futur que 
demanda nous productes amb noves 
característiques, sobretot lligades a una 
major eficiència i a la sostenibilitat. 

El Consorci Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC), té com a missió contribuir a la 
modernització i a la competitivitat del 
sector forestal, al desenvolupament 
econòmic i social a les zones rurals i  
a la gestió sostenible del medi natural. 

Treballa en la recerca i el 
desenvolupament de productes 
emergents (fusta contralaminada, 
circuits de proximitat de biomassa, 
etc.) que encaixin en el concepte de 
la bioeconomia (és a dir, la producció 
basada en el coneixement i l’ús de 
recursos biològics per proporcionar 
béns i serveis sostenibles).
Més informació www.ctfc.cat. 

V
Al Museu de la Torneria de Torelló  

podem veure l’evolució des dels torns de ballesta  
fins als controls numèrics actuals. 

Arxiu mNACTEC/Ramon Blanch.
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L’ALt Forn dEL PLA 
d’AvALL d’AnGLèS

EL FERRo éS Un dELS 
ELEMEntS FonAMEntALS 
dE LA IndUStRIALItzAcIó. 
A cAtALUnyA, PERò, Són 

PocS ELS IntEntS REEIxItS 
dE conStItUIR coMPAnyIES 

MInERES I FonERIES: LA 
PoBRESA dE MInERAL ho 
FA InvIABLE. A AnGLèS ES 

conSERvEn vEStIGIS d’UnA 
d’AqUEStES tEMPtAtIvES 

la dEScobErta
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text Emili Rams i Riera 

A
prop del vial de circumval·lació a l’entrada 
d’Anglès, al pla d’Avall, al costat de la carrete-
ra N-151 que ve de Girona, prop de Can Mont 
i de la gasolinera, encara es poden veure uns 

edificis semiderruïts, en bona part coberts per heures 
i marmanya. Molta gent els confon amb una església, 
però en realitat són les restes d’un alt forn de mitjan 
segle xix, un dels pocs existents a Catalunya, posterior-
ment reconvertit en bòbila i abandonat a finals dels 
anys setanta del segle passat. 

En el seu moment fou un intent agosarat per posar en 
pràctica una factoria per treballar el ferro amb els nous 
sistemes industrialitzats que havien d’aportar un molt 
més alt rendiment en la producció que no pas el que 
donaven les tradicionals fargues catalanes.

L’intent no va sortir bé, per diferents raons semblants 
a les que podrien esgrimir en altres iniciatives similars 
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hierro es de bellísima calidad, como lo manifiestan las 
dichas dos herraduras y el anillo que obraron y presen-
taron al dicho Ilustre Ayuntamiento, y asi mismo que 
la dicha mena es muy abundante, de modo que según 
el tanteo prudencial que de ello han hecho consideran 
que el hierro resultante de dicha mena podría darse a un 
tercio menos del precio en que al presente se vende el 
hierro en esta ciudad y su comarca donde se encuentra 
con bastante escasez. Y la dicha calidad de hierro será 
apta para la fábrica del hilo de hierro, del cual hay bas-
tante consumo y que por la falta de dicho género tiene 
parada actualmente su fábrica el dicho Santiago Ferri-
ni». Al novembre, el tal Santiago Ferrini, ciutadà suís, 
aconseguia per a la seva foneria una concessió d’aigua 
de la séquia, entre Salt i Santa Eugènia, amb 15 lliures 
d’entrada i 3 pessetes de cens anual.

A finals del segle xviii, la petita farga que hi havia al 
barri de la Farga del pla d’Avall treballava amb el ferro 
que li arribava de Puigventós i d’altres meners, possi-
blement situats als termes d’Amer i de la Cellera de Ter. 

L’any 1849, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
surt relacionada la mina de ferro La Felipa, en el terme 
de la Cellera de Ter, en la inspecció feta pel districte 
miner de Catalunya. Aleshores, l’interessat o responsa-
ble d’aquesta mina era Francesc Català, que, com veurem 
més endavant, era el responsable de l’alt forn d’Anglès.

lA minerA i foneriA felipA
El primer de juliol del 1850, la companyia minera i fo-
neria Felipa va signar amb el senyor Pons i Planas, pro-
pietari d’Anglès, la cessió d’un terreny per dedicar-se a la 
foneria de ferro. Aquesta escriptura fou signada per Pons 
i Planas i per Pere Carrera, en representació de Francesc 
Català. Suposem que el ferro que arribava a la foneria 

en altres indrets de Catalunya: la baixa qualitat del ferro, 
la poca qualitat calorífica del carbó, un transport encara 
sense desenvolupar i, al capdamunt, les contínues bre-
gues carlistes del segle xix.

Amb tot, l’esforç que es va fer a Anglès per aconseguir 
produir ferro de primera mà i en grans quantitats, bé me-
reix un reconeixement a tots aquells pioners que toparen 
frontalment amb la pobresa minera del nostre país. 

les ferreries medieVAls i lA fArgA cAtAlAnA
Des del segle xiii, coneixem l’existència d’una farga que 
corresponia al domini del senyor del castell d’Anglès, 
instal·lada en algun lloc de les propietats del mas Venta-
jol. L’historiador local Ramon Vinyes situa aquesta farga 
al barri de la Farga, on després s’hi construiria l’alt forn, 
al pla d’Avall. No obstant això, en la meva opinió l’antiga 
farga d’Anglès es trobava dins el mas de la Farga, situat 
entre la carretera i la riera d’Osor, al pla d’Amunt. De fet, 
no gaire lluny d’Anglès, hi ha documentades almenys 
dues fargues més, una situada a la població d’Amer i l’al-
tra dins la barriada de Vilanna, del municipi de Bescanó.

També als encontorns d’Anglès, la Cellera de Ter, Amer, 
Susqueda i Osor (les baixes Guilleries) hi estan documen-
tades diverses explotacions antigues de ferro i d’altres 
minerals com el plom, el coure, la blenda i l’espat fluor. 

Corria l’any 1777 quan es va descobrir un nou mener a 
la zona de Puigventós d’Anglès. L’Ajuntament de Girona 
s’hi va interessar i va manar fer unes proves del mineral 
a Narcís Marull i Narcís Mota, ferrers de la ciutat, que van 
fer les comprovacions oportunes els dies 17 i 18 de juliol 
d’aquell any. «Varen recoure una arrova de mineral, i va 
quedar reduïda a 18 lliures, després, a 5 lliures i mitja de 
ferro». Aquest baix rendiment, que a penes sobrepassa 
el 20 %, va ser considerat prou encoratjador: «El dicho 

b
L’alt forn d’Anglès. En primer 
terme, l’edifici que acollia els forns. 
Al seu darrere, la torre. Fotografia 
d’Emili Rams, 1980.

7
Foto de la família Fabregas, 
a principis del segle xx. L’alt forn 

s’havia convertit en una bòbila 
on es produïa material per a la 
construcció. Fotografia del fons 
Dolors Fabregas Hortal. Arxiu 

Històric Municipal d’Anglès.
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Perspectives actuals de l’estat del 
complex industrial de l’antic 
alt forn. Fotos de Josep Maria 
Viñolas Esteva.
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acció ens la dona el nom del titular, Michel de Bergue, 
enginyer britànic d’ascendència francesa. Va ser un home 
molt actiu dins la primera industrialització catalana: va 
arribar a Barcelona l’any 1832 per vendre i promocionar 
màquines de vapor angleses i després es va especialitzar 
en la construcció d’edificis amb estructures metàl·liques.

Un cop constituïda la nova societat, aquesta va nego- 
ciar amb el propietari d’Anglès, Pere Pons i Planas, la 
compra d’una part de la finca que aquest tenia al costat 
de la propietat llogada a la companyia Felipa, en no ha-
ver-hi acord entre les parts. La Ferreria Catalana va inter-
posar una demanda d’expropiació de l’esmentada finca al 
Govern Civil de Girona. L’expropiació es va fer efectiva el 
dia 29 de maig de 1855, per ordre del governador civil de 
Girona. El senyor Ginès Mondolell, en nom de la Ferreria 
Catalana, prenia possessió del terreny expropiat.

Sumant el terreny que ja tenia en propietat i llogat 
a Pere Pons, la societat Felipa i l’expropiació, en total 
sumaven 138 ha i 15 m². En l’escriptura d’expropiació, 
hi consta aquesta clàusula: «Al objeto de que la referida 
sociedad y sus derechos habientes insucessor en cu-
alquier tiempo puedan construir presas y hacer en él 
cuanto convenga para el establecimiento i ampliación 
de la fábrica de fundición y elaboración de hierro que 

DE FonEriA A bòbiLA 
Lluny de fondre ferro, el forn alt va acabar servint per 
coure rajols i teules, és a dir, es va convertir en una 
bòbila que va restar funcionament fins a la dècada 
dels anys setanta del segle passat. En aquells forns 
es van coure tots els totxos, teules i resta de material 
de construcció necessari per edificar les naus de les 
indústries Burés d’Anglès.

és el que s’extreia de la mina Felipa i de les mines que 
també s’explotaven a Anglès. I va ser aquesta societat 
—i no la Ferreria Catalana, com es pensava fins ara— la 
que va començar a construir l’alt forn d’Anglès. Aquesta 
empresa va prosperar i va veure la necessitat de recon-
vertir-se en una explotació industrial més moderna, un 
alt forn. Pel que es veu, però, un any i escaig després de 
posar en funcionament la nova planta industrial, la socie- 
tat Felipa va patir greus problemes econòmics i quedà 
paralitzada la construcció de l’alt forn. La companyia va 
fer fallida i es posà a subhasta tot el complex.

L’anunci de subhasta indica que ja hi havia un alt forn, 
mines de ferro, un salt d’aigua —de fet era una derivació 
del canal de rec dels regants del pla d’Avall d’Anglès i 
de Trullàs— i edificis. Un projecte que segons sembla no 
estava acabat. L’alt cost de les construccions va suposar 
el tancament definitiu de la companyia Felipa i el naixe-
ment de la Ferreria Catalana.

lA ferreriA cAtAlAnA
El 1855 es constitueix la Companyia Ferreria Catalana, 
successora de l’empresa minera i foneria Felipa. 

Aquesta societat va néixer per dedicar-se a l’explota-
ció minera i foneria del ferro utilitzant els sistemes més 
moderns del moment, segons s’explica en el redactat de 
les seves accions, amb un alt forn encara no construït del 
tot ubicat al pla d’Avall d’Anglès. El domicili social de la 
companyia era a Barcelona, al carrer de Santa Madro-
na, número 2. Segons Francesc Cabana, «El projecte fou 
molt ambiciós. Ho demostra el fet de la constitució de 
la societat anònima —una estructura que era reservada 
solament per a les grans empreses—, el capital aportat i 
l’entrada a cotització a la Borsa de Barcelona.

»El sistema utilitzat per ampliar el capital, consistent 
a augmentar el nominal de l’acció, resulta bastant ori-
ginal i fa pensar que els accionistes no devien ser gaire 
nombrosos. La cotització de l’acció era molt reduïda. No 
consta que la Ferreria Catalana pagués cap mena de di-
vidend actiu a les accions. Els seus banquers, la casa 
Miarons i Doria, només foren utilitzats per a recaptar 
els dividends passius. Aquesta empresa fou una de les 
que acordaren la liquidació després de la profunda crisi 
financera del 1886».

Francesc Cabana il·lustra l’article amb una acció que 
aporta noves pistes sobre la importància que es donava 
a aquell alt forn. Segons es pot veure en aquest docu-
ment, el president de la companyia era ni més ni menys 
que Manuel Girona, banquer, financer i polític fundador 
del banc de Barcelona. Una altra sorpresa en aquesta 

7 
Membres de la família Fabregas davant la càmera fotogràfica. 

El fum ens indica que estava en marxa una fornada 
de rajols. Fotografia del fons Dolors Fabregas Hortal.  

Arxiu Històric Municipal d’Anglès.
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vapor; pero se encuentran paradas y alguna de ellas 
en estado ruinoso». Aquestes notícies ens informen de 
l’existència d’un vapor a l’alt forn d’Anglès. En la relació 
de béns de la subhasta que es va fer a Barcelona el 1851, 
no hi consta cap màquina de vapor, per tant, és de supo-
sar que la nova companyia, la Ferreria Catalana, estava 
fent inversions importants per modernitzar la factoria. 
Però es veu que les coses no funcionaven prou bé. Pedro 
Martínez Quintanilla, en el nomenclàtor La Provincia de 
Gerona, datos estadísticos, publicat l’any 1865, ens diu: 
«En Anglés, hay dos motores destinados el uno a triturar 
mena de hierro y dar viento al alto horno de fundición 
y el otro a extraer agua de una mina. No se comprende 
una máquina empleada en el desagüe de la mina Copio-
sa del distrito de Anglés». La mina Copiosa era una mina 
de plom de les denominades posteriorment mines del 
Sant Pare, per una donació que la propietària va fer a la 
Santa Seu. Les nombroses surgències d’aigua a les mines 
de la vall d’Anglès, per falles i trencaments geològics, 
feien imprescindibles els vapors per extreure l’aigua de 
l’interior de moltes mines. 

La Ferreria Catalana tenia en propietat la mina Felipa, 
situada a la Cellera de Ter. Aquesta mina de ferro per-
tanyia anteriorment a la companyia Minera y Fundición 
Felipa, i fou l’explotació que va permetre iniciar l’alt forn 
d’Anglès. Tenim constància de la seva existència a partir 
de l’any 1849. L’any 1855, Ferreria Catalana també tenia 
en propietat les següents mines de ferro a Anglès: Caro-
lina, Berta, Minerva, Maria Luïsa, Encarnación i Dolores. 
Les condicions de treball i la qualitat del mineral que 
es volia fondre prou bé ho explica la Revista Minera 
de l’any 1868: «Hierro. Las tres minas nombradas Pe-

la dEScobErta

ya tiene emparador en el otorgamiento anteriormente 
concedido». Aquesta expropiació forçosa ens pot indicar 
que el projecte que es volia fer era prou important. 

L’any 1858, el senyor Martí Ramís, veí de Barcelona, 
en nom de Ferreria Catalana presentà una sol·licitud al 
Govern Civil de Girona per a la construcció d’una presa al 
riu Ter per derivar aigua vers la foneria de ferro. Un any 
després, s’accepta el projecte de construcció d’una presa 
de 0,50 cm d’altura i s’estipulen una sèrie de condicions. 
Una d’elles era la construcció d’un pont en el lloc que el 
canal travessi el camí de Girona a Anglès.

Aquest projecte no es va fer mai. Des del temps que 
la companyia Felipa construïa l’alt forn i fins a l’últim 
dia que va funcionar, l’aigua que hi arribava provenia 
d’una derivació que sortia del canal dels regants del 
pla d’Avall i Trullàs. Aquesta associació tenia permís  
del senyor Josep Vergés de Vilar i Sabench per derivar 
aigua per regar els camps de conreu de la zona i també 
va signar dos contractes, primer amb l’empresa Minera 
y Fundición Felipa i després amb Ferreria Catalana per 
a la derivació de l’aigua del riu Ter. La presa d’on sortia 
l’aigua era de construcció tradicional feta amb troncs, 
feixines, terra i pedres. Aquestes preses sovint solien 
ser destruïdes pels aiguats freqüents del riu Ter; tan bon 
punt passava això, es tornaven a reconstruir.

 
un VApor per triturAr menA de ferro  
i donAr Aire A l’Alt forn
El Boletín Oficial del Ministerio de Fomento de l’any 
1861, ens diu: «También hay fábricas de fundición de 
hierro en Anglés, Camprodon y Figaró, con un alto horno 
en cada una de ellas y su correspondiente máquina de 

r
El tren d’Olot passant per davant de l’alt forn 
d’Anglès. Entre el tren i l’edifici es poden veure les fileres  
de rajols assecant-se al sol. 1965-1968. Arxiu Històric 
Municipal d’Anglès.
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pita, en término de Baguer, Virgen de los Dolores, en 
término de Bruñola, y Bella Conchita, en Oliveda, están 
constituidas la primera por una masa de óxido férrico 
empotrada en la pizarra caliza siluriana y en ella no se 
ha trabajado. Solo ha habido muy pocos trabajos en la 
Virgen de los Dolores, cuyo mineral es el óxido férrico 
bastante arcilloso, empotrado en la pizarra micácea silu-
riana. La falta de vías de comunicación por una parte, y 
la falta de medios de sus propietarios, no hacen augurar 
por la continuación de estas minas, cuyo mineral es a 
propósito para fundición en altos hornos. La del término 
de Bruñola vendió alguna partida para el alto horno de 
Anglés, pero paralizada esta fábrica desde principios del 
año y disuelta la sociedad, no tiene tampoco este punto 
de expendición.

Las demás minas que explotan esta clase de mineral 
y aparecen en el estado núm. 1, han continuado sus 
trabajos con más o menos interrupción y sus arranques, 
bien escasos por cierto, en razón a la flojedad de la de-
manda, han bastado a las pocas forjas de la provincia 
y alto horno de Anglés, que solo marchó corto periodo 
del año».

unA sentènciA JudiciAl
Per una demanda interposada per Josep Vergès, recla-
mant els drets d’aigua que desviava la foneria, el 1879, 
podem esbrinar el trist final de Ferreria Catalana: «Que 
dicha sociedad abandonó sus talleres de Anglés y su 
director se fugó de dicha villa, de modo que para cobrar 
el dueño de la fundición las pensiones, siguió un juicio 
en su ausencia y rebeldía». Res no sabem de com va 
anar la subhasta, però sí que sabem que la propietat, 
el 1881, pertanyia als industrials Burés de Manresa. [

 Emili Rams i Riera   
és responsable de l’Arxiu Històric Municipal d’Anglès.

 
Per saber-ne més 

•  Cabana, F., Fàbriques i empresaris, Diputació de Barcelona, 2001.

• Mascarella i Rovira, J., La farga, Diputació de Girona, 1993.

• Rams i Riera, E., Anglès, de la pagesia a la industrialització, 
Ajuntament d’Anglès, Diputació de Girona, 1998.

7
La torre que es veu en aquesta imatge possiblement és una 

torre de perdigons a mig construir. En fracassar la foneria 
de ferro, es va plantejar de fondre plom, però no es va passar 

de l’intent. Els deutes acumulats portaren al tancament 
definitiu de la foneria. Foto d’Emili Rams.

b
Resclosa d’en Joga sobre 
el riu Ter. La imatge mostra 
com es construïen les rescloses 
per derivació d’aigües al 
Ter. Es clavaven pals al mig 
del riu, es posaven feixos de 
brancalls travessers i al seu 
damunt terra, herbes i pedres 
fins aconseguir una bona 
taponada. Sovint els aiguats 
les desfeien. Aleshores calia 
refer-les o construir-les de nou. 
Foto de Valentí  Fargnoli, 1920.
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viSita guiada

CArLEs DuArtE  
PUGEM AL tREn En Un 

vIAtGE A L’EncontRE
d’hIStòRIES qUE LLISqUEn 

SoBRE RAILS. EL PoEtA,
nEt dE FERRovIARI, EnS 
AcoMPAnyA AL MUSEU  

dEL FERRocARRIL dE  
MóRA LA novA

text  Carme Escales  
fotos  Enrique Marco 

l tren  
és un pont 
entre 
pobles i 
persones”

E
“
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E
n tren, una manera serena i més aprofundida 
de viure l’experiència del viatge, Carles Duarte 
descriu com arriba a les Terres de l’Ebre. El viatge 
en tren és el seu modus de transport predilecte. 

Sempre que pot el tria. Com avui. En tren des de Barce-
lona ha fet cap a l’estació de Móra la Nova, a tocar del 
motiu de la seva visita: el Museu del Ferrocarril. Dalt  
del vagó, el poeta ha tingut temps per llegir, per escriure 
i per deixar-se distreure per imatges que el cridaven per 
la finestra, vinyes del Priorat i el mar acaronant la costa. 
«Tenint l’oportunitat tecnològica de viatges molt més 
ràpids, de relació tan fugaç i precipitada d’observació del 
paisatge i les persones, el tren et retorna a una forma 
diferent de concebre i sentir el temps».

Els vincles de Carles Duarte amb el ferrocarril són 
previs al seu néixer. El seu avi patern, Alfons Duarte, va 
conduir els trens de Madrid a Barcelona i de Barcelona 
a Portbou. Als anys vint, aquell avi vivia i treballava al 
poble de Garcia, a la Ribera d’Ebre. Després ho faria 
a Vilanova i la Geltrú i a Barcelona. El 18 de maig del 
1938, en un bombardeig molt a prop de l’estació de 
França des d’on sortia guiant el tren cap a la frontera, 
va morir. Gràcies al quilomètric, un passi per viatjar en 

tren de franc per als fills dels ferroviaris, aquest va ser 
el mitjà de transport familiar. 

Per això en Carles se sent molt a gust al Museu del 
Ferrocarril. «M’agrada tot el que hi ha aquí», confessa. 
«Des de l’explicació de com funcionava la sala de co-
mandament, per la tecnologia que s’hi va desenvolupar 
i per les experiències humanes que el tren va acollir. Són 
espais màgics, ressò d’estimació del paisatge que forma 
part del meu imaginari familiar». 

Els primers viatges de festeig amb qui ara és la seva 
dona van ser en tren. A Llançà, a la Molina... Durant les 
vacances d’estiu en família, amb els pares i el seu germà, 
també anaven en tren: a Salou, a Blanes... El pare d’en 
Carles havia anat en tren a Carcelén, a Albacete, d’on era el 
seu pare. «El tren formava part de la nostra quotidianitat».

Entre locomotores salvades de la desaparició i l’oblit, 
que fan patxoca al museu de Móra la Nova i fan roman-
dre presents els records i les vivències llunyanes i pro-
peres del poeta, de tantíssims passatgers i ferroviaris, 
dalt del tren, Duarte parla del viatge en solitari: «És un 
viatge més íntim, una mena de memòria d’un mateix, 
una placidesa. Deixes la maleta dels neguits a fora del 
tren i, després, quan arribes, la reprens. En el viatge en 

viSita guiada

“El tren et 
retorna a una 
forma diferent 

de concebre i de 
sentir el temps
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tren hi ha un punt d’evasió que la literatura i el cinema 
han sabut aprofitar per sortir d’un món i endinsar-nos 
en un altre».

espAi cordiAl, espAi de troBAdA
Comencem la visita al Museu del Ferrocarril de Móra la 
Nova en l’espai on es recrea l’oficina del cap d’estació. 
Taula, cadira i gorra al penjador parlen de les tasques  
diàries de l’ofici. De costat, una vella taquilla recupera-
da, amb finestreta de vidre per dispensar els bitllets, 
ens porta a imaginar tantíssims perfils de persones que 
hi devien haver fet cua. Igual que el parell de maletes 
carregades sobre un portapaquets amb rodes que tro-
bem a l’entrada del museu, tot són elements que fan 
volar la imaginació, tant o més que els vagons de prin-

cipis del segle passat restaurats com a memòria viva 
del tren, espai de trobada i d’interacció. «Les persones 
m’interessen molt», diu Carles Duarte. «I el tren és un 
espai cordial on seus amb gent de moltes menes. Veus 
moltes vides en un viatge en tren. Pots iniciar conver-
ses, amb paraules, o a través de mirades i gestos. Hi ha 
tot un navegar a través de la vida dels altres».

En bancs encarats d’un compartiment estret conver-
sem. «Als escriptors se’ns fa inevitable el desenvolupa-
ment de la imaginació, en estar al costat de la gent», 
diu. Caminant entre les gegants, impressionants mà-
quines de tren en la més gran de les naus que són part 
de les instal·lacions del museu, Duarte explica una de 
les etapes de la seva vida, del 1979 al 1989, fent viatges 
de matinada, de Pineda de Mar a Barcelona, quan feia 
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el diccionari etimològic amb el lingüista Joan Coromines. 
«Casa seva era a 50 m de l’estació de Pineda. Era un 
home molt nocturn. Jo aleshores treballava a la Gene-
ralitat. Quan acabava la jornada, agafava el tren i me 
n’anava a Pineda. Sopàvem junts, una sopa de farigola, 
un bistec... i ens posàvem a treballar: 10.000 pàgines 
escrites amb una màquina Underwood», recorda. Es feien 
passar la son menjant xocolata Suchard. I, amb un dels 
primers trens del dia, en Carles tornava a la ciutat, a 
reenganxar amb la seva altra feina. En el camí d’anada, 
escrivia poemes, i de tornada, les nits eren viatges. 

VoluntAris que fAn lluir lA HistòriA
Tornem a Móra. Retornem al museu, on el soroll de 
pics sobre ferro ens torna a fer tocar de peus a terra en 
l’ara, enmig de les espectaculars locomotores. Són mà-
quines restaurades, xassís antiquíssims, vagons oxidats 
que han estat rescatats del mig d’un camp vora una 
estació. Aquí ho posen tot a punt: anivellen, poleixen, 
pinten i deixen admirable cada peça. Ho fan voluntaris, 
amics del ferrocarril com en Josep Francesc Moragrega, 
el nostre guia. Ell ens destaca la importància que va 
tenir una estació tan petita enmig d’un gran recorregut 

com és Barcelona-Madrid. Móra la Nova l’any 1892 va 
ser designat el punt on es faria el canvi de locomotores 
—s’havia de fer cada 150 km— i lloc de relleu també 
de la tripulació. Això significava molta vida: tallers per 
arreglar i fer el manteniment dels trens, cantines i allot-
jaments per a la gent que baixava i volia dinar o sopar. 
«No es pot explicar la història de Móra la Nova sense 
l’acció del tren i la seva estació», apunta Duarte.

I el museu on som és el gran llibre desplegable que ho 
explica, mostrant eines mecàniques clau en la bona mar-
xa de la circulació dels trens, sistemes mecànics de canvi 
d’agulles que són veritables ginys humans precedents 
del cervell informàtic. Asseguts en un vagó que sembla 
sortit de l’Orient Express, Duarte no estalvia èmfasi en 
el protagonisme del ferrocarril en la Història de la hu-
manitat. «Aquestes màquines tan poderoses, fascinants, 
van ser construïdes en un moment de desenvolupament 
tecnològic enorme. Els trens tenen a veure amb un salt 
molt gran en la vida de les persones, en la generació 
d’economia. Amb ells vàrem deixar enrere el carro per 
transportar grans quantitats de matèries», explica. «Els 
trens ens parlen del gran repte d’aprofitar energies com 
el carbó per generar riquesa econòmica i de relacions 

viSita guiada

EL VinCLE AMb EL tErritori
Duarte va centrar la seva tesi de llicenciatura 
en l’estudi i l’anàlisi dels Costums de Tortosa, 
un llibre del 1272 que en 600 pàgines recull 
minuciosament la vida al territori, des del 
codi legal, les professions i el paper de la 
dona fins a les comunitats religioses. I amb 
el fotògraf Manuel Cohen van dedicar un 
llibre, Absència, als edificis abandonats 
del nucli antic de Tortosa. Ell hi va posar 
poemes. 

“El tren sembla sempre 
esperar la teva atenció
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humanes. Un tren és un pont en moviment que uneix 
pobles, i un espai de trobada de persones», afegeix. 

«I és molt bonic que tota la restauració d’aquests 
vestigis aquí a Móra la Nova la facin voluntaris», destaca 
el poeta barceloní. «El llegat dels museus és el dipòsit 
que ofereix a la nostra generació el gruix de la nostra 
existència. Una de les veritables lliçons de la història és 
que qualsevol petjada és important perquè nosaltres 
en som la suma. Com deia molt bé Jorge Luis Borges, 
“la història universal té un sol autor que és anònim”. 
I ser conscients d’aquest llegat de segles ens fa més 
savis i lúcids, ens ajuda a entendre més el sentit de les 
nostres vides».

Després d’aquest poètic passeig per les sales i naus 
del Museu del Ferrocarril, ara sabem que amb poemes 
Duarte ompliria maletes, vagons i vies que tantes co-
neixences varen propiciar a partir de l’estació de Móra 

la Nova. «La figura d’un tren no et cansaries mai de 
contemplar-la, pensant en tot allò que hi queda asso-
ciat: el moviment, el joc, la imaginació, són formes de 
presència que sempre t’atrauen. El tren sembla sempre 
esperar la teva atenció».  [

Carme Escales és periodista.

Museu del Ferrocarril de Móra la Nova
C. Estació, s/n. 43770 Móra la Nova. Tel. 616 091 470
Obert tots els dissabtes i diumenges i festius excepte  

l’1 i 6 de gener, l’11 de setembre i el 25 i 26 de desembre.  
La visita sempre és guiada, a les 11.30 h i a les 17 h.  

Durada de la visita: 1 h i 30 min. Entrada general: 8 €. 
http://museuferrocarril.cat

“Veus moltes vides  
en un viatge en tren
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cELLER cooPERAtIU dE GAndESA  

100 Anys DE Vi,  
10 dècAdES 
d’hIStòRIA 

L’ARqUItEctE 
dE vALLS cèSAR 
MARtInELL 
vA concEBRE 
AqUESt PRojEctE 
AMB Un doBLE 
oBjEctIU: BELLESA 
I FUncIonALItAt 
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E
l 19 de febrer de 2019 ha fet 100 anys d’un pro-
jecte molt significatiu i emblemàtic per la capital 
de la Terra Alta: la catedral del vi per a alguns, 
el Sindicat per a d’altres, un edifici modernista 

ideat per l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell que es va 
construir gràcies a la unió de 48 famílies del poble que 
van voler reivindicar la pagesia i la vitivinicultura local. 

L’edifici es va aixecar en menys d’un any, les obres 
finalitzaven el gener del 1920, i la mateixa il·lusió dels 
pagesos o socis cooperativistes va fer que ja s’hi co-
mencés a fer vi abans fins i tot de tenir les instal·lacions 
preparades. De fet, una de les característiques que de-
fineixen el celler i el caràcter que té és que s’hi ha fet 
vi ininterrompudament des dels inicis, havent superat 
èpoques especialment complicades com els anys de la 
batalla de l’Ebre o la difícil postguerra. 

El vi, en efecte, és un dels protagonistes imprescindi-
bles d’aquesta història, tot i que quant a productes ela-
borats també mereixen una menció especial les olives i 
l’oli. Els plànols originals del projecte també van incloure 
—i així es va construir— un molí d’oli que va funcionar 
durant molts anys al celler. 

Amb els productes, l’arquitectura del celler és un al-
tre dels eixos importants de la cooperativa. Martinell és 
especialment reconegut per haver construït una qua-

rantena d’edificis industrials i agraris destinats a pro-
duccions oleícoles i vinícoles d’arreu de Catalunya, uns 
projectes que va fer coincidint amb els primers anys de 
vida professional. Seguint les recomanacions d’un gran 
mestre, Antoni Gaudí, va optar per utilitzar arcs de maó 
per aixecar edificis de gran complexitat que s’havien 
concebut perquè fossin bells, però sobretot, el màxim 
de funcionals possible. 

«som ArquitecturA,  
som Vi i som persones»
Vi i arquitectura, sí, però sense les persones aquest 
projecte no hauria estat mai possible. Des de les fa-
mílies d’aquell 1919 que van decidir tirar endavant la 
construcció del celler fins a les persones que es van 
arremangar per transportar els maons i col·laborar en 
la construcció de l’edifici o tots els socis i sòcies que han 
permès sumar anys i mantenir viu el llegat generació 
rere generació. 

I aquests són els tres eixos sobre els quals s’ha 
concebut la celebració del centenari, per al qual s’han 
programat diverses activitats durant l’any. D’entrada, la 
visita al celler és obligada, i enguany amb més motiu 
perquè s’hi pot visitar l’exposició Cent anys de vi, his-
tòries de vida, organitzada especialment per a l’ocasió, 
o escoltar els testimonis de persones que han tingut 
relació amb aquest llegat i que s’expliquen a través 
d’un vídeo, punt de partida d’un documental que es 
presentarà al llarg del 2019. [

Eva Vicens és periodista.

bb
Pel seu valor arquitectònic, el Celler Cooperatiu de Gandesa 
està considerat una Catedral del Vi. Catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, 
el 2007 es va declarar una de les Set Meravelles de 
Catalunya. 

text Eva Vicens    
fotos Celler Cooperatiu Gandesa 

Dades pràctiques 
Celler Cooperatiu de Gandesa. Av. Catalunya, 28. Gandesa

Tel. 977 420 017  •  info@coopgandesa.com 
Visites guiades de dilluns a diumenge, excepte dimarts:  

a les 10 i a les 12 h. De dijous a dissabte, en horari d’hivern, 
també hi ha visita a les 16 h. En dies festius, només  

es fan visites en horari de matí. Preu: 6 €.  
Durada de la visita: 1 h i 30 minuts. 

Cal reservar trucant al 608 316 881 o bé contactant per correu 
electrònic a enoturisme@coopgandesa.com. 

www.coopgandesa.com 
Facebook, Instagram i Twitter: @CoopGandesa 

#CoopGandesa100Anys 
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L
a història de Miquel y Costas es comença a escriu-
re fa gairebé 300 anys, quan la família Miquel, 
que originalment eren paraires (manufacturers 
de la llana), van adquirir un molí a Capellades i 

un altre a la Torre de Claramunt i es van reconvertir al 
sector del paper. Això succeïa a mitjan segle xviii. 

La maquinària anglesa que permetia una major i més 
ràpida producció —la contínua, inventada a principis del 
segle xix— va trigar força a implantar-se a Catalunya, on 
la producció manual del paper es va allargar. De tota 
manera, el paper de fumar, molt específic, requeria una 
producció manual en tines. Però el consum del tabac 
al segle xix era elevat i anava en expansió, la cigarreta 
guanyava terreny al cigar, i fins a 1820 Espanya tenia 
pràcticament el monopoli internacional en el mercat 
del paper de fumar: era, doncs, un sector molt lucratiu. 
Tanmateix, aquesta mena de paper tenia pràcticament 
la mateixa consideració que el paper d’Estat i estava 
controlat legalment; això suposava que, fins a la dècada 
de 1880, fos obligada la fabricació manual. Finalment, 
la demanda en alça i la pressió del progrés va acabar 
per forçar la mecanització de les fàbriques i el domini 

LA IndúStRIA PAPERERA té 
UnA LLARGA tRAdIcIó A 

cAtALUnyA, I L’ESPEcIALItAt 
dEL PAPER dE FUMAR hI  

té Un LLoc dEStAcAt.  
AMB tRES SEGLES 

d’hIStòRIA, MIqUEL y 
coStAS éS UnA EMPRESA 

cAtALAnA AMB PRojEccIó 
IntERnAcIonAL

text Redacció Eix

la marca

rz
La pervivència de la 

marca. Entre el llibret 
de paper actual (a la 

dreta) i el de baix, hi ha 
un segle de diferència. 

Foto de Rousselot 
Diseñadores.

SMokInG, 
FEnt Un Bon PAPER 
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del paper continu, amb les subsegüents protestes dels 
fabricants manuals. 

Curiosament, el tabac venia de les colònies, però el 
paper el proporcionava la metròpoli, i s’exportava en 
proporcions molt elevades, sobretot a Cuba. De manera 
que l’expansió de l’activitat internacional de Miquel y 
Costas va arribar molt aviat, el 1880, quan Pau Miquel 
y Costas va obrir una seu comercial a Cuba. Aquesta va 
ser la llavor exportadora de la companyia i de la creació 
d’una xarxa pròpia de distribució de paper que va ger-
minar amb especial fortalesa a Llatinoamèrica i que es 
va consolidar entre 1914 i 1930.

En paral·lel, precisament el 1914, es comencen a 
fabricar els primers llibrets de paper de fumar amb la 
marca El Pino i arriba una nova fita per a Miquel y Costas 
amb l’adquisició de Papelera Barcelonesa, l’actual fàbri-
ca del Besòs. L’operació va suposar un autèntic avenç 
qualitatiu en incorporar la primera màquina contínua 
per a la fabricació de paper, ja que fins aleshores tot es 
feia a mà. En les primeres dècades del segle xx, l’hege-
monia de Miquel y Costas era una realitat, especialment 
al mercat llatinoamericà. El 1924 es va registrar per pri-
mera vegada Smoking, la marca de paper de fumar suc-
cessora d’El Pino i que ha aconseguit convertir-se en tota 
una icona per a vàries generacions. L’èxit de la marca és 
tal que Miquel y Costas, transformada sota la raó social 
Miquel y Costas & Miquel S.A. l’any 1929, augmenta 
la capacitat de producció de llibrets Smoking amb un 
taller propi. En aquell moment, encara s’exportava el 
90 % de la producció, un percentatge que va comen-
çar a minvar amb l’entrada al mercat nacional amb 
Smoking i, a partir de 1933, gràcies a les vendes a 
l’aleshores Compañía Arrendataria de Tabaco, avui 
Altadis. La consolidació internacional es va frenar 
amb la Guerra Civil espanyola, encara que una ve-
gada acabada Miquel y Costas va recuperar i con-

b
Pioner de la fotografia 
publicitària, Pere Català  
i Pic va crear aquest cartell  
en la dècada de 1930. 

7z
Cartells publicitaris de la dècada de 1930,  

del dissenyador hongarès Géza Zsolt Antal (a la dreta)  
i de l’il·lustrador i cartellista Enric Cervelló Bach (a baix).
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CronoGrAMA DE FitEs 
1752. Neix Miquel y Costas. La família Miquel 
comença a fabricar paper en un molí del districte 
paperer de Capellades.

1880. Comença l’expansió internacional amb 
l’obertura d’una seu comercial a Cuba. és l’inici 
d’una xarxa pròpia de distribució de paper que  
es va expandir per Llatinoamèrica.

1914. Es comencen a fabricar els primers llibrets 
de paper de fumar amb la marca El Pino. Miquel 
y Costas compra Papelera Barcelonesa, origen de 
l’actual fàbrica del Besòs.

1924. Es registra Smoking, una marca de paper 
de fumar icònica per a vàries generacions.

1929. Miquel y Costas es converteix en societat 
anònima sota la raó social Miquel y Costas  
& Miquel S.A. Entrada al mercat nacional amb 
Smoking.

1936-1951. La Guerra Civil suposa un 
replegament al mercat interior. Una vegada 
acabada, el grup inicia una política de 
diversificació productiva. Davant la impossibilitat 
de realitzar importacions de matèries 
primeres, la família Miquel emprèn un projecte 
d’autoproveïment de lli i entra al capital de la 
productora de pastes de paper Celesa.

Dècada dels 70. Entrada al mercat de paper 
d’impressió. Etapa d’expansió i modernització 
que suposa l’entrada al mercat de paper 
d’impressió, la incorporació de Payá Miralles, 
amb fàbrica a Mislata, València. L’any 1978, 
l’empresa fa el gran salt al mercat de valors  
i comença a cotitzar a la borsa de Barcelona.

Dècada dels 80. Consolidació internacional.  
Es constitueix Miquel y Costas Argentina i 
s’adquireix un taller de Papeleras Reunidas  
en Buenos Aires.

1990. Miquel y Costas crea la filial MB Papeles 
Especiales en associació amb Papelera del Besós, 
que era especialista en papers de filtre.

1992. La professionalització de la gestió  
arriba de la mà de Jordi Mercader Miró, que  
es converteix en el primer president executiu  
aliè a la família Miquel.

1996. L’empresa puja un esglaó a borsa a través 
d’una oferta pública de venda que va suposar 
que el 58 % del capital social passés a cotitzar  
al Mercat Continu. El preu de sortida de l’acció  
se situa en 3.025 pessetes.

2010-2015. L’aposta per Terranova Papers. 
L’empresa aposta per guanyar en el segment 
dels papers especials/industrials d’alt valor 
afegit. Inverteix 45 milions d’euros a la nova 
planta de Terranova Papers, a la Pobla de 
Claramunt, inaugurada l’any 2015 i dotada  
de tecnologia punta.

2018. Miquel y Costas avança en la seva 
estratègia de creixement amb la compra  
de Clariana, fabricant líder de papers de colors  
a Espanya amb factoria a Villarreal, Castelló.

NN
A dalt, el primer registre de la marca, el 1924. 

A baix, seu de Miquel y Costas a Capellades. El Diario 
Oficial de la Feria de Barcelona en l’edició de 1934 
confirma la creixent presència de Smoking al mercat. 
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LEs CArACtErístiquEs  
DEL PAPEr DE FuMAr
El paper de fumar no ha de tenir mal sabor ni 
desprendre olor en cremar: això condiciona el 
procés de fabricació i la matèria primera, que  
han de ser fibres de la millor qualitat. 

La introducció del filtre, a mitjan segle xx, 
encara ho va complicar perquè el filtre havia 
de quedar ben enganxat. Avui dia es controlen 
moltes altres característiques tècniques 
—combustibilitat, opacitat, resistència, 
porositat...— i s’assegura un gramatge molt baix, 
que pot arribar a ser finíssim, d’11 g/m2, tot  
i que hi ha moltes varietats de paper de fumar. 
Fins i tot pot ser perfumat.

L’EsPECiALitzACió En ELs LLibrEts
Miquel y Costas & Miquel va descobrir el món del 
llibret de paper de fumar a mitjans de la dècada 
de 1910, i al juny del 1917 va registrar la marca 
Do, Re, Mi. Al principi, aquesta activitat va ser 
testimonial. Més endavant, el 1924, va refermar 
l’aposta amb la inscripció de la marca La Fleur  
de Lis, però el recorregut comercial va ser nul.  
A la tercera va ser la vençuda: la creació de la 
marca Smoking, projecte liderat per Antoni Miquel 
i Bonet, per fi va passar a ser un dels productes 
més coneguts de l’empresa catalana.

solidar nous mercats a l’exterior, en paral·lel a la creació 
de noves línies de productes com el paper d’impressió 
i el paper suport per a usos industrials.

A l’estranger, si fins a aquell moment Cuba havia estat 
l’epicentre de la companyia, a partir dels anys quaranta 
va arribar el torn d’Argentina, on s’estableix una filial.

Als anys cinquanta la família Miquel emprèn un pro-
jecte d’autoproveïment de fibres pròpies, bàsicament lli. 
La dècada dels setanta és decisiva per l’evolució de la 
companyia, que viu una etapa d’expansió i modernitza-
ció que cristal·litza amb l’empresa obrint-se al mercat de 
paper d’impressió. L’any 1978 Miquel y Costas va donar 
el gran salt i comença a cotitzar a borsa. 

El 1990 es crea MB Papeles Especiales, en associació 
amb Papelera del Besós, que era especialista en papers 
de filtre. I el 1992 arriba el primer president, Jordi Merca-
der, que no és de la família Miquel, i inicia el reflotament 
de l’empresa, afectada pel progressiu endeutament.

L’any 1996 l’empresa va pujar un graó més a borsa a 
través d’una exitosa oferta pública de venda.

El 2010, la companyia aposta per guanyar pes més 
enllà del tabac reforçant la producció de papers indus-
trials amb la construcció d’una planta focalitzada en 
papers de baix gramatge de gran sofisticació, amb pro-
cessos de producció tecnològicament inèdits a Espanya.

Recentment, Miquel y Costas ha seguit avançant en 
el seu pla de creixement amb l’adquisició de Clariana, 
reforçant el lideratge del grup com a fabricant de pa-
pers especials i consolidant la seva posició als mercats 
internacionals. [ 

7
Els famosos llibrets Smoking  

van ser una mostra de l’enginy de Carles 
Vives, pioner del packaging, en el plegat  

i encunyat de cartonatges. Els cubs de caldo 
Maggi també van ser un enginy seu.

b7
El logotip dissenyat l’any 
1929 va ser el primer treball 
notable d’un dels dissenyadors 
gràfics catalans més insignes, 
Carles Vives Torrella.  
Foto de l’esquerra de Rousselot 
Diseñadores.

Per saber-ne més
• Gutiérrez-Poch, M., Tradición, 

conocimiento y modernidad. 
Las claves del éxito de Miquel 

y Costas & Miquel, S.A., 
Publicacions i Edicions de 

la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2016.
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tAL coM IndIcAvA LA 
PUBLIcItAt dE L’èPocA,  
EL Ptv, dE FActURA 
MAnRESAnA, vA SER  
EL MéS BonIc I ELEGAnt 
dELS MIcRocotxES dE  
LA dècAdA dE 1950

V
El PTV 250 descapotable,  

l’únic dels primers microcotxes  
de disseny i fabricació estrictament 

locals, ha estat considerat també  
un dels més atractius, especialment  

les versions bicolors.

EL Ptv
EL MIcRocotxE 

MéS EStILóS
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a aquells petits industrials. Com diu Manuel Garriga en 
el seu llibre Biscuter, el 600 només va «matar» el Gog-
gomobil, l’Isetta, el PTV i el mateix Biscuter; la resta 
van ser suïcidis industrials provocats per la manca de 
recursos tècnics i econòmics. 

Podríem dir, però, que un d’aquells microcotxes, el 
PTV, va sobreviure una mica més temps que la resta a 
l’embat de l’innovador 600. 

els protAgonistes del ptV
Als 23 anys, el 1932, Antoni Tachó Pedrós es va plantar 
pel seu compte a Manresa i va obrir el Garatge Tachó. Al 
negoci s’hi va incorporar el seu germà Guillem, que ha-
via treballat quatre anys a l’Hispano-Suiza, a Barcelona.

Al Garatge Tachó es dedicaven a la reparació de vehi-
cles, i amb els anys van arribar a ser els concessionaris 
comarcals de Renault, Montesa i PTV.

Acabada la Guerra Civil, en el taller es van dedicar, a 
més de les activitats pròpies de reparació, a fabricar ele-
ments per a l’automoció. Dissenyaven i fabricaven els 
seus carburadors amb marca Tachó, o fins i tot gasògens 
que comercialitzaven amb les marques Tachó i Titán.

A finals dels quaranta, la creativitat dels Tachó, i 
d’una forma destacada la d’en Guillem, els va portar a 
fabricar el seu propi cotxe, que van anomenar Balena, 
per la similitud de formes amb el cetaci.

E
n la segona meitat  de la dècada dels cinquanta 
del segle passat, l’economia en general, i la de 
les famílies en particular, anava millorant, i cada 
cop es veia més necessària la motorització del 

país. Sorgia una incipient modesta classe mitjana que 
desitjava disposar d’un sistema de transport familiar, 
amb més comoditat i seguretat que les motos.

Van ser molts els emprenedors que es van aventurar 
a fabricar un cotxe, els quals en la majoria dels casos es 
tractava més de tècnics il·lusionats amb creativitat i pas-
sió per la mecànica, que d’autèntics empresaris indus- 
trials, fet que va provocar que molts d’ells, la majoria, 
no arribessin a fabricar més d’un sol cotxe. 

Però n’hi va haver uns quants que van reeixir amb els 
seus invents i van aconseguir produir més d’un centenar 
d’unitats. Quatre d’ells van superar el miler: es tracta 
dels creadors del Biscuter, el Goggomobil, l’Isetta i el 
protagonista d’aquest escrit, el PTV.

Sens dubte el Biscuter va ser el més conegut i popu-
lar, malgrat que el seu disseny no era precisament agra-
ciat —va rebre el sobrenom de «zapatilla», per la seva 
semblança a una espardenya—. Autonacional S.A., a Sant 
Adrià del Besós, va fabricar uns 15.000 Biscuter sota la 
patent i el disseny de l’enginyer francès Gabriel Voisin.

El segon amb més tirada va ser el Goggomobil, de 
disseny alemany, que va superar les 6.000 unitats que 
van ser fabricades a Munguia (Bilbao).

I la tercera posició se la van disputar l’Isetta, de dis-
seny italià i fabricat a Madrid, i el PTV, de disseny i ca-
pital totalment manresà. Ambdós models van superar 
les mil unitats.

En paral·lel, en els principals països europeus, els 
governs van recolzar algun model de cotxe superior als 
microcotxes que realment motoritzés el país. En el cas 
espanyol, la marca encarregada de fer un vehicle que 
arribés a totes les famílies va ser la SEAT, la qual, amb 
tot el recolzament de l’Instituto Nacional de Industria, 
dirigida per militars, i amb el finançament dels bancs 
del règim, va establir tot un complex industrial que po-
dia fabricar un auto amb tots els ets i uts. Sols els fal-
tava el cotxe, el qual va arribar de la FIAT italiana, de la 
qual, després de pagar els corresponents drets d’ús de 
la seva propietat industrial —els anomenats royalties—, 
s’obtingueren dissenys i tota la tecnologia necessària 
per aconseguir un cotxe que, sent estranger, va arribar 
a ser el vehicle que realment va motoritzar Espanya (per 
saber-ne més, vegeu Eix, núm. 3). 

Al 600 se’l va titllar de ser el mata micros, ja que va 
fer desaparèixer totes les fàbriques de petits utilitaris. 
En realitat, la desaparició dels microcotxes no va ser 
únicament culpa del 600, ni tan sols d’un govern que 
no va ajudar mai, sinó que sols va posar inconvenients 

text Antoni Tachó   fotos Arxiu Tachó

unA CriDA A LA PruDènCiA  
En CArrEtErA
A diferència de la publicitat de l’automòbil d’avui 
en dia, en la seva època el manual d’instruccions 
del PTV recordava als propietaris que «debe 
tenerse en cuenta que este coche es solamente 
de 250 cc y, por tanto, no debe desafiarse en 
velocidad a otros coches de una potencia superior. 
Recomendamos dejarlos pasar y siempre saldrán 
beneficiados la seguridad de los pasajeros y el 
rendimiento del coche».

La modèstia era un dels valors que els creadors 
del PTV van incorporar a la marca, i que encara 
avui forma part de l’ADN de l’empresa, fidel a la 
idea que sense generar excessives expectatives 
és com s’acaba sorprenent els clients. Se’ns dubte 
el PTV era un gran cotxe, «el utilitario de ida y 
vuelta», com el definien els anuncis de l’època.
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L’any 1953, van voler fabricar un altre cotxe de di-
mensions més reduïdes. Aquí va entrar en joc un amic 
i client del taller, en Josep Vila Llobet, un conegut car-
nisser de Manresa que tenia una gran afició pels cotxes 
i les motos —de fet, era president del Moto Club Man-
resa—. En Josep Vila els va ajudar en la fabricació del 
segon cotxe, ja que tenia bons coneixements mecànics. 
A aquest segon cotxe el van anomenar el Coca, per la 
similitud, en aquest cas, al típic pastís català.

Un cop matriculat aquest darrer model, va aparèixer 
en escena en Maurici Perramon Font, industrial tèxtil 
que era client i amic dels germans Tachó, i els va pro-
posar l’aventura de fabricar un cotxe en sèrie. El jove 
Maurici va implantar diverses innovacions a l’empresa 
familiar que van aportar interessants avantatges com-
petitius. La seva empenta no tan sols va convèncer els 
socis del projecte, sinó que va engrescar el seu pare 
perquè hi posés diners, i el local per a la fàbrica. Junts 
van fundar Automóviles Utilitarios S.A. (AUSA) el 1956.

Els socis van buscar noms per a la marca del cotxe, i 
van acabar decidint que se’l conegués com a PTV, que 
eren les inicials dels fundadors, Perramon, Tachó i Vila. 
Entre 1956 i 1962 es van produir 1.100 PTV en la nova 
fàbrica de Manresa. Es tractava d’un vehicle de 2,98 m 
de llarg, descapotable, equipat amb un motor de dis-
seny propi de 247 cc, que oferia 11 HP, i li donava la 
possibilitat de desplaçar fins a tres persones a 70 km/h.

A diferència dels primers Biscuter, el PTV ja comptava 
amb marxa enrere i un canvi de tres velocitats. La seva 
línia era més pròpia d’un vehicle esportiu que d’una 
«espardenya» o fins i tot d’un «ou», com s’anomenava 
a l’Isetta.

L’any 1962, tot veient que el projecte arribava a la 
seva fi, AUSA ja tenia a punt un model superior, el PTV 
400. Un motor de 400 cc, bicilíndric amb un compressor 
rotatiu, donava agilitat al nou model, que junt amb unes 
mides més grans —3,26 m de llargada— oferia presta- 
cions d’un cotxe superior, però malauradament va quedar 
com un prototip que no es va matricular mai, perquè no 
va sortir amb prou anticipació a l’arribada del 600 italià. 
Aquest costava poc més de 60.000 pessetes mentre que 
el PTV rondava, en les versions més luxoses, les 50.000, 
i per tant poc s’hi va poder fer; la partida estava perduda 
i l’INI guanyava. La producció del PTV es va aturar. En 
contrapartida va arribar el Dumper, una màquina per a 
obres, que aprofitava el motor del cotxe; un exemple 
d’innovació i diversificació de producte i de mercats que 
va salvar l’empresa.

Avui la companyia, amb la segona generació al cap-
davant, ven la seva producció de maquinària a més de 
80 països, i tot i tenir diverses filials pel món, manté la 
producció a Manresa, sense oblidar que les seves arrels 
surten del PTV.  [ 

Antoni Tachó Figuerola és president del Clàssic Motor  
Club del Bages i Coordinador de l’Escuderia PTV.

EL LLArG ViAtGE iniCiàtiC  
DEL PriMEr PtV
Un cop el primer prototip de PTV va estar llest, 
enlloc d’anar els enginyers del Ministerio a veure 
el cotxe a la fàbrica per homologar-lo, en Guillem 
Tachó va haver-lo de portar personament a la seu 
del Ministerio de Industria a Madrid.

Això passava al gener de 1956, i en Tachó va 
decidir d’anar-hi en companyia de la seva esposa, 
Francesca Cuatrecasas.

El viatge en el PTV va durar tres dies. Van fer 
la primera nit a Saragossa i la segona ja prop de 
Madrid. No va ser un viatge precisament còmode, 
donat que el cotxe no disposava de calefacció.  
A més, amb temperatures per sota els –10 ºC, l’oli 
de la gasolina es gelava i es van haver de deturar 
al mig de la ruta a recollir unes fustes i encendre 
un foc sota del cotxe, per on passava el tub 
metàl·lic del combustible. Així l’escalfaven,  
i la benzina arribava de nou al carburador.

Un cop Madrid, després de discutir 
alguns aspectes tècnics amb els 
enginyers del Ministerio, van 
obtenir la preuada i merescuda 
homologació. El manresà PTV ja 
es podia fabricar. 

N
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

exposa un PTV de 1959 a la seva exposició dedicada al 
transport. Foto: Arxiu mNACTEC. Carla Gorina.
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“Com el definien els  
anuncis de l’època, 
el PTV era «el 
automóvil utilitario  
de ida y vuelta»

Per saber-ne més 

• Camprubí, J., «La dèria automobilística dels Germans Tachó»,  
Fàbriques i Empreses, Fundació Caixa Manresa, 1994.

• Garriga, M., «El PTV», a Motor Clásico, setembre 1991.

• Garriga, M., Biscuter. Clàssic Motor Club del Bages, 2014.

• Pascual, M., Microcoches Españoles, Edicions Benzina. 2003.

• Tachó, A., Virós, Ll., Garriga, M., Jou, Ll., 60è aniversari del PTV,  
Clàssic Motor Club del Bages, 2016.

• Tachó, A., MicroPasiones - MicroColecciones, Clàssic Motor Club del Bages, 2019.

• Virós, Ll., AUSA 1956-2006, Automóviles Utilitarios S.L.U., 2006.

• Virós, Ll., Perramon i Badia 1926-2001. Perramon i Badia SA, 2001. 

Dades pràctiques

AUSA
C. Castelladral, 1. 08243 Manresa. 

www.ausa.com

Clàssic Motor Club del Bages 
C. Tarragona, 50. 08251 Sant Joan de 

Vilatorrada. www.classicmotorclub.org

Escuderia PTV
Apartat de Correus 194. 08240 Manresa

www.classicmotorclub.org/el-club/
seccions/escuderia-ptv 

N
Fàbrica del PTV a Manresa. 
«La calidad de los materiales de 
fabricación y el perfecto ajuste de 
todas las piezas del engranaje 
resisten el examen más exigente  
y riguroso», afirma la publicitat. 
Foto: Arxiu Vila Orriols.

7
El model Balena, mostra 
de la creativitat dels germans 
Tachó, ideat a finals de la 
dècada de 1940.

b
D’esquerra a dreta, Josep Vila, 
Guillem Tachó i Maurici 
Perramon, el 1956.
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E
l 1753 van començar a Barcelona els treballs de 
construcció d’un barri de nova planta situat en 
el braç de platja davant del Portal de Mar. Per 
ordre del capità general de Catalunya, Jaime 

Miguel de Guzmán Dávalos i Spínola, marquès de la 
Mina, l’enginyer militar Juan Martín Cermeño va traçar 
els plànols de 15 carrers llargs, tallats per 15 més de 
curts, i creava així un rectangle dividit en blocs de cases 
uniformes. L’urbanisme racional aconseguia més de 700 
cases de planta i pis i façana vermella que van atraure 
una població vinculada als oficis i les feines del port i, 
més endavant, una munió de treballadors industrials.  

LA BARcELonEtA, 
BRESSoL IndUStRIAL

dEScoBRIM En LA 
BARcELonEtA UnA MoStRA 
dE L’URBAnISME RAcIonAL  
I BARRoc dEL SEGLE xvIII,  

AIxí coM ELS vEStIGIS d’Un 
dELS BARRIS MéS ActIUS  
En LA IndUStRIALItzAcIó  

dE LA cIUtAt

text Mercè Tatjer, Magda Fernàndez  
i Montse Armengol  fotos Enric Gisbert
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Avui, una passejada per la Barceloneta, una de les 
«noves poblacions» més famoses formades a Espanya 
al segle xviii, ens porta per l’agradable bullícia d’una 
barriada popular, a pesar que la pressió turística es fa 
notar, amb tots els inconvenients que comporta. Si no 
alcem gaire la vista al llarg del passeig, trobarem encara 
vestigis d’aquella Barcelona del xviii: façanes originals, 
inscripcions, targes d’escala... Persisteix la creença que 
era un barri de pescadors, però cal entendre que era, 
per sobre de tot, una barriada d’obrers que vivien al ser-
vei de les importants indústries que s’hi van implantar 
aprofitant la proximitat del port i de la línia del ferrocar-
ril. Perquè la Barceloneta era eminentment un barri de 
negocis, un espai mercantil i industrial i un punt logístic 
fonamental, molt vinculat a l’activitat del port. 

En una primera etapa s’hi van desenvolupar activitats 
relacionades amb la construcció naval de vaixells que 

comerciaven amb la resta d’Europa i amb Amèrica. En 
una segona etapa, a mitjan segle xix, la Barceloneta 
es va convertir en el veritable bressol de la indústria 
mecanometal·lúrgica catalana, on es localitzarien im-
portants empreses d’aquest sector com la Nuevo Vul-
cano, així com les principals fàbriques d’estructures 
metàl·liques i màquines de vapor (Tallers Alexander, 
Foneria Domènech, Maquinista Terrestre i Marítima) 
que abastiren la Península dels seus productes. Aquells 
mateixos anys, entrava en funcionament la fàbrica de 
la Catalana de Gas, i el 1847, l’estació de la primera 
línia de ferrocarril de Barcelona a Mataró. Així doncs, 
des dels segles xviii i xix i al llarg de gairebé 250 anys  
la Barceloneta serà, amb el Raval, un dels bressols  
de la industrialització de Barcelona.

La passejada comença al Palau de Mar, un edifici 
superb que acull el Museu d’Història de Catalunya. Ser-

bN
Magatzems Generals del Port, 
o Palau de Mar. Fotografia aèria 
cortesia del Museu d’Història de 
Catalunya.
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La foneria Nuevo Vulcano va 
elaborar elements de ferro colat com 

els 300 pilars de la coberta de la nau 
d’Aymerich, Amat i Jover de Terrassa.
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LA MAquinistA tErrEstrE i MArítiMA
La més gran empresa mecanometal·lúrgica de tot 
Espanya estava implantada a la Barceloneta. El seu 
origen havia estat a la fàbrica Bonaplata del Raval, però 
es traslladà a la Barceloneta per l’interès de construir 

vaixells de ferro amb màquines de vapor. La manca de 
ferro farà desistir l’empresa d’aquest propòsit. Aleshores 
s’orientarà cap a la fabricació d’estructures metàl·liques: 
ponts, bigues, mercats...
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 w
via de dipòsit d’emmagatzematge de les mercaderies 
que arribaven al port. Si entrem i fem una ullada al 
vestíbul constatarem que l’estructura a base de pilars i 
jàsseres de fosa amb reblons i coberta amb voltes de 
maó devia ser ideal per a la funció de magatzem.

Avancem pel passeig de Joan de Borbó fins a trobar el 
carrer que ens descobreix frontalment la façana de l’es-
glésia de Sant Miquel del Port, dedicada a aquest sant 
per ordre del promotor del barri, el marquès de la Mina, 
que tenia aquí el seu mausoleu, desaparegut durant la 
Guerra Civil. Ja a la darreria del segle xviii i al xix, el creixe-
ment demogràfic i posteriorment la pressió immobilià- 
ria van desvirtuar la configuració del barri i els propietaris  
van afegir noves plantes als edificis. Per això l’esglé-
sia ja no llueix com ho feia en el seu moment, quan 
despuntava per sobre dels edificis circumdants, amb un 
efecte escenogràfic propi del barroc. La placeta que té al 
davant era un punt de trobada i de les festes dels veïns. 
Una placa recorda que el primer concert dels cors Clavé, 
formacions corals pensades per al lleure dels obrers, va 
tenir lloc en aquest espai l’any 1850. I una altra placa 
assenyala la visita d’un personatge il·lustre, Ferdinand 
de Lesseps, constructor del canal de Suez.

Pel carrer de Sant Miquel arribem al de Sant Carles, i 
al número 6 destaca una de les poques cases que mos-
tren com eren les edificacions originals. Avui, la Casa 
de la Barceloneta 1761 és un equipament al servei de 
la història i del patrimoni de la Barceloneta, amb una 
exposició sobre l’evolució urbanística i social.

Uns metres més enllà crida l’atenció un edifici mo-
dernista, La Fraternitat, que era una de les cooperatives 
obreres de consum que hi havia al barri i actualment 
acull una biblioteca. La façana principal mostra dues 
mans entrellaçades que eren el segell de la cooperativa 
al mateix temps que un símbol maçó.

En arribar a la plaça del mercat, ens fixarem en un 
edifici poc agraciat però molt important per la seva fun-
ció, la Barcelonesa de la Electricidad, una subcentral 
elèctrica fonamental per a l’activitat industrial del barri.

Al carrer de Sant Carles, número 26, i ocupant tres 
solars en el tester de l’illa, s’hi va establir la primera seu 

del que va arribar a ser una de les empreses més impor-
tants de la metal·lúrgia del coure: la Foneria Lacambra.

 
l’ArcAdA triomfAl de lA mAquinistA
Una gran arcada ens anuncia l’entrada a una immensa 
fàbrica metal·lúrgica que va ser la més important de 
tot l’Estat en el seu moment: la Maquinista Terrestre i 
Marítima. Va destacar per la construcció del conjunt de 
mercats barcelonins a les darreries del segle xix; l’exem-
ple més significatiu és el mercat del Born. Una nau de la 
foneria forma part avui de l’institut Narcís Monturiol i al 
poliesportiu adjacent romanen, com a record, algunes 
estructures de ferro i una xemeneia.

El gran parc que s’obre al front marítim de la Vila 
Olímpica ens dona una idea de les enormes dimen- 
sions que tenia la Sociedad Catalana para el Alumbrado 
de Gas en Barcelona, popularment coneguda com la 
Catalana de Gas. Fundada el 1843, aquesta companyia 

EiX / núm. 07

b
La Casa de la Barceloneta 1761, única mostra  
que resta d’una casa que feia de tester d’illa. És avui un 
equipament cultural gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

7
La Fraternitat, cooperativa obrera fundada l’any 1879 
que tenia la finalitat de posar a l’abast dels socis productes  

de consum a millor preu. També s’hi feien actes culturals.
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N7
A dalt, l’estructura del gasòmetre i, a la dreta, el dipòsit d’aigua  

de l’antiga fàbrica Catalana de Gas. Construïda l’any 1909, aquesta torre  
és una obra modernista de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà.

j
L’antic edifici de la direcció de la Catalana 

de Gas és avui la Fàbrica del Sol, un equipament 
d’educació ambiental de referència a la ciutat.
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de gas ciutat va ser una de les més antigues d’Europa. 
El bonic edifici de la Fàbrica del Sol eren les oficines 
de la fàbrica; avui continua vinculat al món de l’ener-
gia, ja que és un equipament municipal que demostra 
l’edificació sostenible i l’eficiència energètica. Més en-
llà destaquen dos elements singulars: l’estructura del 
gasòmetre i el dipòsit d’aigua, una torre modernista de 
florida decoració ceràmica. Això és tot el que es conser-
va després de tancament de la Catalana de Gas el 1989. 

Ens endinsem de nou en la Barceloneta. A pesar que 
no en trobarem vestigis, en aquest sector hi havia la fà-
brica Escuder de màquines de cosir (el nom del carrer en 
conserva el record), la foneria Domènec, una farinera i ta-
llers diversos que tenien molt de renom en el seu temps. 

A punt d’arribar al port, ens fixarem en una casa sin-
gular que va pertànyer a una personalitat molt estima-
da al barri, el sastre Salvador Miquel. La Barceloneta 
va ser molt castigada per la Guerra Civil i Miquel es va 

aficionar a recollir rajoles de les cases que van patir els 
bombardejos. La seva col·lecció es pot veure al Museu 
de Ceràmica La Rajoleta, a Esplugues de Llobregat. [

Mercè Tatjer, Magda Fernàndez 
i Montse Armengol són historiadores.

b
Casa de Salvador Miquel.  
La família Miquel és un exemple  
de menestralia vinculada a la cultura 
catalana. Salvador Miquel va destacar 
com a activista cultural del barri durant la 
República i en el fosc període franquista.

r
Far del port de Barcelona  

del segle xviii. El 1904 la llanterna  
va ser substituïda per un rellotge.
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UnA FAntÀStIcA oBRA 
d’EnGInyERIA dEL SEGLE 

xvII connEctAvA L’AtLÀntIc 
I LA MEdItERRÀnIA PEL 
SUd dE FRAnçA SEnSE 

cóRRER EL RISc dE PERdRE 
LES MERcAdERIES A MAnS 
dELS EnEMIcS. tRES-cEntS 
AnyS dESPRéS, EL cAnAL 

dEL MIdI S’hA convERtIt En 
Un dELS IndREtS d’ocI MéS 

IMPoRtAntS d’EURoPA

dE viatgE

EL CAnAL  
DEL MiGDiA  
EnGInyERIA, 
PAISAtGE  
I LLEURE
text i fotos  
César Barba i Sergi Ramis



75

EIX / núm. 07

L
a idea de connectar l’oceà 
Atlàntic i la mar Mediterrà-
nia pel centre d’Occitània 
venia de molt lluny. De fet, 

ja els romans, fa dos mil·lennis, 
n’havien tingut la pensada. I, al 
llarg dels temps, diferents gover-
nants europeus van insistir-hi. Però 
no es va posar fil a l’agulla fins ben 
entrat el segle xvii, quan es va veu-
re que no es podrien aprofitar ben 
bé els cursos fluvials sinó que ma-
joritàriament s’hauria d’obrir una 
rasa artificial i alimentar-la d’aigua.

El que en occità es coneix com 
a canal de les Doas Mars té com a 
columna vertebral el riu Garona, 
per bé que consta de dos canals 
diferents. Un que va des de Tolosa 
de Llenguadoc cap a orient i abans 
d’arribar a la Mediterrània es bifur-
ca, prenent dos camins: Narbona o 
Seta, i el camí occidental (formal-

ment, canal de la Garona), que tira 
cap a Bordeus i, aquest sí, aprofita 
bona part del curs del riu per anar 
cap a l’Atlàntic.

La part oriental és la que s’ha 
convertit en el tercer punt turístic 
—per afluència— del sud de França 
i conté l’obra pràcticament intacta 
que va posar en marxa Pierre-Paul 
Riquet, l’enginyer que, tot i no te-
nir experiència en aquest camp, va 
entossudir-se a tirar-la endavant. 
Era un recaptador de la gabella, 
l’impost de la sal, i una persona 
interessada a deixar petja perquè 
el blat que majoritàriament es 
produïa a les terres meridionals 
del regne de França pogués viatjar 
de mar a mar sense interferències 
estrangeres.

L’obra es va dur a terme en un 
temps rècord, entre els anys 1667 
i 1681. Riquet es va adonar que el 

millor per garantir una entrada 
constant d’aigua al canal era fer 
una captació a la muntanya Negra, 
un indret de pluviositat elevada i 
constant. L’emplaçament, loca-
litzat a la divisòria dels rius Tarn, 
Erau i Aude, era el lloc més propici. 
A partir d’aquí, es va fer el canal 
de 240 km, que té, de mitjana,  
2 m de fondària i 20 m d’amplada. 
Per facilitar que les embarcacions 
poguessin salvar els desnivells del 
terreny es va haver de construir un 
sistema de rescloses i basses. Els 
vaixells esperaven que l’obertura 
de portes anivellés l’aigua per con-
tinuar viatge. Encara avui, que el 
canal és navegable —tot i que no-
més amb finalitats turístiques—, 
continuen funcionant els mateixos 
sistemes de regulació. Però les ori-
ginals portes de fusta van ser subs-
tituïdes per unes de metàl·liques, 

bN
En bicicleta o en barca, recórrer el 
canal del Midi permet gaudir de plàcids 
paisatges de ribera i fer parada en pobles 
pintorescs. En alguns trams les vinyes 
arriben ben bé fins a la vora de l’aigua.

j
Les barques de transport de mercaderies 
han deixat pas a les embarcacions 
d’oci. Al llarg del canal, diverses 
rescloses interrompen el pas.
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que suporten millor la pressió i la 
humitat i tanquen més fermament. 
I ja de bon principi es va veure que 
les basses d’espera havien de tenir 
una forma determinada (ovalada) i 
s’havien de folrar les parets perquè 
les barques no patissin. Tot conti-
nua igual que quan es va fer fa tres 
segles llargs. 

A la part de Tolosa a la Medi-
terrània, el canal va necessitar la 
construcció d’un túnel, 6 preses, 
7 ponts canal, 55 aqüeductes i 63 
rescloses. Aquestes peces regula-
dores tenen tres protagonistes in-
discutibles a Agde, Argens i Fonse-
rannes. Aquesta darrera és la més 
gran, situada a prop de Besiers. És 

un sistema format per 8 basses 
de forma ovalada i 9 portes. Salva  
21 m desnivell en només 300 de 
recorregut. Amb l’auge dels vaixells 
turístics, s’ha construït una rampa 
lateral per facilitar-ne el pas.

Si el canal du Midi (la deno-
minació francesa és el nom més 
conegut i comercial) ja es considera 
l’obra d’enginyeria més important 
d’Europa empresa al segle xvii, la 
qüestió encara es valora més si es 
té en compte que es va fer a cop 
de pic i pala, i que només en llocs 
on la roca mare es feia difícil de 
destruir es van fer servir explosius 
per obrir-se pas. A l’època s’hi van 
veure involucrats directament fins a 

“Un canal 
navegable de 

l’Atlàntic al 
Mediterrani era 

una vella quimera. 
Des de temps 

dels romans hi va 
haver nombrosos 
projectes, alguns 

d’utòpics, per 
construir-lo

dE viatgE

r
Les rescloses permeten salvar els desnivells del terreny: les barques esperen  
que l’obertura de les comportes anivelli l’aigua per continuar el viatge.
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N
Els plàtans, plantats després  

de la Revolució Francesa, són  
els arbres principals i emblemàtics  

a la vora del canal.12.000 obrers. I una curiositat més: 
hi van treballar tant dones com ho-
mes. Això sense tenir en compte 
que tota aquesta corrua de gent ne-
cessitava allotjament, menjar, roba, 
tabac, diversió… En el seu moment 
la construcció del canal va ser per 
a aquesta part central del Migdia 
francès una mena de febre de l’or 
que un parell de segles després es 
viuria a Klondike, a Nord-amèrica. 
Diuen les cròniques que els obrers 
del canal estaven ben pagats i gau-
dien d’una protecció social impen-
sable per a l’època.

El rei de França, Lluís XIV, es va 
decidir a tirar endavant el projec-
te per evitar que les embarcacions 

carregades de cereals haguessin de 
sortir del port de Bordeus i rodejar 
tota la península Ibèrica per arribar 
als ports marítims de la Mediter-
rània. Cal tenir en compte que en 
aquella època per tot Europa les 
guerres entre els principals estats 
eren més que comunes. França te-
nia enfrontaments amb Anglaterra 
i també amb Espanya i, sobretot, 
temia la pirateria un cop passat 
l’estret de Gibraltar, per la qual cosa 
es podien perdre les càrregues.

El declivi del canal va arribar en 
només dos segles, quan l’aparició 
fulgurant del ferrocarril li va fer per-
dre competitivitat. El tren era més 
ràpid i podia dur més tones en cada 
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dE viatgE

un ViAtGE AquàtiC
El canal del Migdia és el més antic d’Europa, que encara està en 
funcionament. Les distàncies entre rescloses venen marcades pel 
desnivell del terreny. Les que són més properes entre elles ho estan a 
només 250 m, mentre que entre les més separades hi ha més de 53 km.

Ara la gestió de tot el canal és en mans d’un organisme anomenat 
Voies Navegables de France. De fet, els ciclistes que vulguin aprofitar-
se de l’antic camí de sirga hi han d’adreçar una carta demanant 
permís, ja que són quilòmetres de ferm irregular i sense protecció 
davant de caigudes a l’aigua, per la qual cosa no s’hi pot anar sense 
coneixement dels gestors (vegeu Guia pràctica). Unes barcasses de 
Voies Navegables recorren constantment el canal fent tasques de 
manteniment i reparació. Cal tenir en compte que també es fa un ús 
agrícola per a rec de l’aigua que passa per la conducció.

El Museu i Jardins del Canal del Migdia situat a Revel explica 
la història d’aquesta infraestructura, té un departament didàctic 
pensat especialment per a joves i organitza exposicions temporals 
relacionades amb el món que gira entorn del canal.

Ara els turistes poden gaudir de 
gairebé 500 km de vies navegables 
des de Bordeus fins a la Mediterrà-
nia —passant amb la seva embar-
cació o llogant-ne unes per a les 
quals no cal saber més que menar 
un volant—. Paral·lel al canal, apro-
fitant el camí de servei necessari 
per a les tasques de manteniment, 
hi ha una xarxa de vies per a bici-
cletes. Uneixen tres camins: la Via 
Verda, exclusiva per a vehicles no 
motoritzats; el camí de sirga tradi- 
cional, que era el que feien servir 
els cavalls que estiraven les barques 

en sentit contrari al corrent, i la ruta 
en bici, que és compartida amb ve-
hicles de motor. Al llarg del viatge 
es poden visitar totes les compor-
tes, algunes cases de guardes i sa-
les de màquines, com ara les de la 
gran resclosa de Fonserannes, i, en 
general, gaudir a la vora d’una obra 
d’enginyeria que necessita 90 mi- 
lions de metres cúbics de cabal  
mínim per mantenir-se. [

Sergi Ramis i César Barba són 
periodistes especialitzats en viatges.

7
Recórrer el traçat del canal en 
bicicleta és una opció absolutament 

recomanable, a pesar que són quilòmetres 
de ferm irregular i sense protecció davant 

de caigudes a l’aigua.

viatge amb menys despeses. Així, 
els ports fluvials van començar a 
entrar en decadència. Tot i això, en-
cara avui els turistes que recorren 
el canal poden veure els magnífics 
edificis de duanes, compravenda i 
pesatge de mercaderies que hi ha a 
Tolosa, Castelnaudary, Carcassona, 
Trèbes, Homps, Le Somail, Agde i 
Marseillan.

De fet, al canal del Migdia li ha 
anat força bé el reciclatge d’infraes-
tructura comercial i estratègica en 
turística. L’any 1996 la Unesco el va 
declarar Patrimoni de la Humanitat 
i avui el negoci d’allotjament, res-
tauració, lloguers de barques hotel, 
bicicletes i serveis per als senderis-
tes és una indústria pròspera.

“En el seu dia, 
la construcció 

del canal va ser 
per a aquesta 

part central del 
Migdia francès 

una mena de 
febre de l’or
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V
El Museu i Jardins del Canal 
del Migdia, a Revel, explica la 
història d’aquesta infraestructura que 
és Patrimoni de la Humanitat.

b
La navegació pel canal s’obre 
de final de març fins a primers de 
novembre. A l’hivern el pas de barques 
particulars i turístiques s’interromp  
per fer treballs de manteniment.

Guia pràctica

h Museu i Jardins del Canal del Migdia. 
Boul. Pierre-Paul Riquet. Saint Ferreol-Le 
Lac. 31250 Revel. Tel. 0033 561 805 757. 
Obert d’abril a octubre, de 10 a 13 h i de 
14 a 18 h; de juliol a agost, de 10.30 a 
18.30 h. Entrada general: 5 €. http://
museecanaldumidi31.blogspot.com. 

h Bureau des Usagers. Entitat gestora 
del canal. Adreceu-vos-hi per obtenir  
el permís per recórrer-lo en bicicleta.  
Tel. 0033 561 362 493  
DT_Sud_Ouest_ADVE_US@vnf.fr.

h Allotjament i restaurants:
www.tourisme.fr
www.auxsourcesducanaldumidi.com
www.tourismecanaldumidi.fr
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Ajut DE rECErCA FrAnCEsC sALVà 
i CAMPiLLo sobrE PAtriMoni 
CiEntíFiC, tèCniC i inDustriAL
El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC) i l’Institut Ramon Muntaner 
(IRMU), Fundació Privada dels Centres d’Estudi de 
Parla Catalana, convoquen un ajut de recerca histò-
rica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que 
configuren el patrimoni, la història i la cultura indus-
trial, científica i tècnica de Catalunya (patrimoni mo-
ble, immoble i/o immaterial). L’ajut està dotat amb 
4.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds 
finalitzarà el dia 15 de juliol del 2019.

Es prioritzaran els estudis i recerques inèdites que 
treballin els diferents àmbits d’aquest patrimoni cien-
tífic, tècnic i industrial que permetin aprofundir en la 
seva incidència social, històrica, econòmica, tecno-
lògica, etc., al llarg dels segles xviii a xx, així com 
les propostes de protecció, restauració i posada en 
valor patrimonial.
Més informació: www.mnactec.cat/ajutrecerca  

FGC rEstAurA EL tELEFèriC DE sAnt jEroni 
i EL FuniCuLAr DE GELiDA
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha incorporat el 
telefèric de Sant Jeroni, construït l’any 1929, al material històric 
exposat a l’estació de Monistrol Vila de Montserrat, un cop finalit-
zat el seu procés de restauració. Així, aquest material s’incorpora 
al conjunt expositiu de l’antic Cremallera de Montserrat i també 
a la locomotora de vapor Monistrol i al cotxe saló que es troben 
exposats a l’estació de Monistrol Vila des del 2017.

D’altra banda, FGC ha reprès les circulacions del Funicular de 
Gelida una vegada finalitzada la seva rehabilitació. El funicular 
oferirà un servei turístic durant els caps de setmana, els dies fes-
tius i els dies assenyalats. El funicular de Gelida es va inaugurar el 
novembre del 1924, construït per l’enginyer menorquí Santiago 
Rubió. Situat a la comarca de l’Alt Penedès, uneix l’estació de tren 
de Rodalies de RENFE (línia Barcelona-Tarragona per Vilafranca) 
amb el centre urbà del poble.
Més informació: www.turismefgc.cat

notícIES

QuànticaQuàntica
Exposició al CCCB

Fins al 24 de setembre 2019

CCCB Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona / Montalegre, 5, 08001 Barcelona / www.cccb.org / #QuanticaCCCB

Produeix Col·labora

Existeix l’atzar?

Mitjans col·laboradors
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El projecte de participació ciutadana Museu al car-
rer, impulsat pel Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), incorpora 
ja més de 900 elements des del seu llançament 
el novembre del 2017, gràcies a la participació de 
més de 140 col·laboradors. El projecte recull fo-
tografies i informació dels elements identificatius 
de la societat industrial que es troben als carrers i 
paisatges de Catalunya, com antigues benzineres 
i estacions de tren, rètols publicitaris i de senya-
lització antics o comerços centenaris i tradicionals.

Per tal d’incentivar la participació en el projecte, 
Museu al carrer organitza el concurs «La fotografia 
del mes», que premia la participació de la ciuta-
dania amb un passi anual gratuït per accedir als 
museus del Sistema Territorial del mNACTEC.
Més informació: www.mnactec.cat/museualcarrer 

MusEu AL CArrEr suPErA ELs 
900 ELEMEnts DEL PAtriMoni  
DE LA soCiEtAt inDustriAL

QuànticaQuàntica
Exposició al CCCB

Fins al 24 de setembre 2019

CCCB Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona / Montalegre, 5, 08001 Barcelona / www.cccb.org / #QuanticaCCCB

Produeix Col·labora

Existeix l’atzar?

Mitjans col·laboradors

ExPoSIcIonS
100 anys d’aviació al Prat
Fins al desembre del 2019 a l’edifici del Centre 
Cultural Aeronàutic Aeroport de Barcelona. 
Oberta dissabtes i diumenges de 10 a 13.30 h.  
www.fpac.org

conGRESSoS  
i joRnAdES
XI Jornades d’Arqueologia Industrial  
de Catalunya
Patrimoni portuari i de les indústries 
vinculades als ports
21, 22 i 23 de novembre de 2019. Tarragona. 
Organitza: AMCTAIC
www.amctaic.org

novEtAtS 
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Imatge de la coberta: xxxx

Xxxx

 1. Lluís Len i Currius - Jaume Perarnau i Llorens:
  La telegrafia òptica a Catalunya

 2. Josep Esteve Farriol - Martí Ribas Cardús:
  Els molins paperers a Catalunya

 3. Conxa Bayó i Soler - Santiago Riera i Tuèbols:
  Les màquines de vapor a Catalunya

 4. Ramon Gumà i Esteve:
  Del petit taller a la gran fàbrica

 5. Josep M. Torras i Ribé:
  Els oficis de la pell a la Catalunya preindustrial

 6. Pere Casas Trabal - Jordi Cirera Bach - Carles García Hermosilla
  Jordi Grané Casellas - Joan Molera González
  Manel Vicente Espliguero:
  Els jardins de la industrialització

Xxx  (Xxx, 1942) xxxx

Temes

patrimoni
industrial

Pere Casas Trabal, Jordi Cirera Bach, 
Carles García Hermosilla, Jordi Grané Casellas, 

Joan Molera González, Manel Vicente Espliguero

Els jardins de la 
industrialització al Ter

Temes, 6

patrimoni
industrial

Pere Casas, Jordi Cirera, Carles Garcia,  
Jordi Granés, Joan Molera i Manel Vicente. 
Els jardins de la industrialització al Ter. 
Ed. mNACTEC i Rafael Dalmau editor.  
Col. Temes de Patrimoni Industrial, núm. 6, 
Terrassa, 2019.

Ester Prat i Roberta Tenci. 
La Tèrmica Roca Umbert de Granollers.
Ed. mNACTEC. Col. Ciència, Tècnica i Societat. 
Les guies dels museus del mNACTEC, núm. 6, 
Terrassa, 2019.

Albert Balcells i Rosa Serra. 
Les colònies industrials de la conca  
del Llobregat. 150 anys d’història. 
Ed. Diputació de Barcelona amb el suport  
del mNACTEC. Barcelona, 2019.

Jacinto Bonales Cortés.
Les tècniques de mercat de la fàbrica de 
maquinària agrícola J. Trepat de Tàrrega 
(1916-1982).
Ajuntament de Tàrrega, Museu Comarcal 
Urgell-Tàrrega i mNACTEC. Col. Claus Trepat, 
núm. 3, Tàrrega, 2018.  

Eduard Martínez Hernández.
Vacarisses: un poble amb dues estacions 
de ferrocarril.
Ajuntament de Vacarisses, 2018.

Jaume Artigues i Vidal i Francesc Mas i Palahí.
El model de casa fàbrica als inicis  
de la industrialització. Registre de 
fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona. 
1738-1807/1808-1856.
Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2019.

Josep Ramon López. 
Sant Salvador de la Vedella.  
La lluita d’un poble.
Àmbit de Recerques del Berguedà  
i Ajuntament de Cercs, 2019.



eix
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dEScoBREIx ELS SEcREtS  
dEL noStRE PAtRIMonI 

IndUStRIAL

SUBScRIU-t’hI ARA  
I REP LA REvIStA  

A cASA

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€

informa-te’n:  
www.mnactec.cat/eix 
tel. 902 090 869
revistaeix@mnactec.cat 



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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