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T ot i que Catalunya és un país petit, percentualment ha destacat en brillants aportacions uni-
versals. Però també n’ha fet d’altres de menys il·lustres. Als inicis de l’època del desarrollis-
mo franquista apareix a Barcelona un veritable clúster mundial de les anomenades escoles 
de negocis: EADA (1957), ESADE (1958), vinculada als Jesuïtes, i IESE (1958), vinculada a 

l’Opus Dei. Aquestes escoles per a negociants començaven a injectar a la societat dos missatges: 
allò privat sempre funciona de manera més eficient que allò públic i, conseqüentment, es pot fer 
negoci amb tot, amb qualsevol cosa, amb tothom i a qualsevol lloc.

Si allò eren els inicis, en els últims trenta o quaranta anys aquests conceptes s’han anat incenti-
vant i afinant. Les teories neoliberals i de globalització econòmica, política i social, també cultural, 
introduïdes fins al moll de l’os de la societat, ara, amb la crisi de la COVID-19, s’han mostrat com un 
colossal exemple de fracàs. De fracàs de la llei del «mercat» i de fracàs de les polítiques neoliberals. 

Amb aquella visió de fals cosmopolitisme va quallar la falsa idea que allò públic és insostenible 
i poc eficient i que podia gestionar-lo molt millor el capital especulatiu privat. Però aquests negocis 
sobre allò públic s’han fet amb el fàcil paracaigudes del pressupost i els mitjans públics. Per si de 
cas els càlculs privats fallaven (recordem algun rescat?), ja reclamarem al pressupost públic i ja 
utilitzarem els seus serveis.

De resultes d’aquest model i d’aquestes idees, hem fet negocis escandalosos i immorals amb 
tot: amb la salut, amb l’educació, amb la gent gran, amb el país, amb el territori, amb els recursos 
naturals, amb la seguretat, amb l’habitatge... I també amb la cultura i el coneixement. I això ho 
hem fet al mateix temps que la gent que fa negocis amb tot incentivava un fals progressisme que, 
entre altres renúncies, renunciava a l’idioma propi, a pensar i reinvertir en el propi territori i la 
seva gent, i també que la capital del país deixés d’exercir com a tal. «Fa pagès», deien, «pensar 
primer en el país, en el territori i en la seva gent» i calia veure «oportunitats de negoci» en tot, 
per tot i a tot arreu.  

Ens hem equivocat en moltes coses, i si no ho arreglem de manera estructural, entenent que 
la salut, l’ensenyament, el territori, la gent i també la cultura i el coneixement són béns públics 
inqüestionables i de primera necessitat que no poden quedar en mans privades o en formes públi-
ques però de gestió privada (gran invent, aquest), ens tornarem a equivocar. Tots aquests àmbits 
estructurals d’una societat moderna i sana, també la cultura i el coneixement, no són oportunitats 
de negoci: són béns públics de primera necessitat. La cultura no ha de ser un luxe, ni un recurs 
terapèutic per a creatius elitistes, ni el parent pobre de l’Administració pública, ni una indústria, ni 
una excusa per justificar la refusable oferta turística en què hem convertit tot el país. 

La cultura (culturitzar la societat) és un dret i un bé de primera necessitat per tal d’oferir a les 
persones una vida digna. Sense el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, de coneixe-

ment, d’anàlisi individual i sensitives, de descoberta del 
seu territori més proper i de la història de la seva socie-

tat, l’existència humana, amb aquella banal i errònia 
idea de cosmopolitisme i globalització (socialitzar la 
cultura), es veuria reduïda als aspectes més primaris: 
menjar, vestir, dormir, reproduir-se..., i deixaríem de 
fer allò que ens ha de diferenciar de qualsevol altra 
espècie del regne animal. És cap a aquesta manca de 
diferència cap a on «el mercat» ens vol portar i cap 
a on acceptarem d’anar? 
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PoNT DE BARquES DE ToRToSA 
El pont de barques era una construcció senzilla formada per una plataforma 
de fusta amb baranes que inicialment se sostenia sobre 11 barques. Situat al 
Raval de la Creu, va ser des de l’època romana l’únic pas estable que permetia 
comunicar el sud i el nord del llevant peninsular, tot salvant la frontera natural 
que formava l’Ebre. L’any 1892 un incendi el va destruir i va ser substituït per 
un de metàl·lic, el pont de la Cinta, fet per La Maquinista Terrestre y Marítima. 
Aquesta imatge singular i excepcional data de finals de la dècada de 1880.
 

Foto: Arxiu mNACTEC / Fons Dc. Jaume Ferran.  
Placa de vidre 14 x 18 cm, núm. reg. 13.362.



88

miradES



9

EIX / núm. 09

9

CENTRAl HiDRoElÈCTRiCA DE BESCANó 
La central del turó dels Cavalls és un edifici modernista i un emblema de 
l’arquitectura del poble de Bescanó. Construïda el 1916 per Joan Roca i Pinet, 
està formada per tres plantes rectangulars i teulades de dos vessants a tres 
nivells. Destaca el salt d’aigua, de 10,2 m, que crea un efecte notable, tant 
acústic com visual, que conjuga perfectament amb la presència d’unes escultures 
modernistes a la banda esquerra.

    

Foto: Arxiu mNACTEC / Teresa Llordés.
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ESTACió DE FRANÇA 
L’Estació de França, antigament Barcelona-Término, va ser dissenyada per 
l’arquitecte Pedro de Muguruza i inaugurada l’any 1929 coincidint amb la 
celebració de l’Exposició Internacional.

Consta de dotze vies i set andanes cobertes per una gran estructura de 
ferro que en el moment de la construcció va significar una gran novetat 
pels avenços tècnics que presentava. Aquesta coberta singular la formen 
dues naus d’arcs metàl·lics de 29 m d’alçada per 195 de llargada construïdes 
per la Sociedad Material para Ferrocarriles y Construcciones, S. A. coneguda 
popularment com a Can Girona. És un dels elements més destacats de 
l’arquitectura metàl·lica de Catalunya.

Foto: Arxiu mNACTEC / Jaume Perarnau.
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CoWoRKiNg  
EN uNA FàBRiCA

F
Després de dècades de reivindicacions, el 2011  
el moviment veïnal entra al recinte de Can Batlló i el 
recupera per al barri. Coòpolis és el fruit d’un procés 
col·lectiu per desenvolupar projectes a les naus sense ús.
Foto: La Pera Comunicació.
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A
ny 1995. Berlín. El tecnoanarquisme dona els 
primers impulsos al que deu anys després es 
començarà a conèixer com a coworkings, es-
pais físics de treball que són, sobretot, una 

comunitat. És clar que el poder de cotreballar no és nou, 
però avui assistim a una veritable explosió d’aquesta 
fórmula. Tant és així que es calcula que per al 2022 hi 
haurà, al món, 26.000 coworkings.

En l’auge d’aquest model hi conflueixen diversos as-
pectes. El més evident són els canvis en el món del 
treball. En una primera onada, el cotreball és un mo-
viment de professionals independents que s’uneixen 
per pal·liar les limitacions del treballar a casa, ja siguin 
d’ordre pràctic o socioemocionals.

En una segona onada, el ràpid avanç del sector de 
les TIC, l’augment de les pràctiques col·laboratives, la 
importància de la creativitat per generar innovacions i 
l’aparició de l’anomenada gig economy (que es tradu-
eix com a economia de petits encàrrecs i significa can-
viar l’organització empresarial a còpia d’externalitzar 
rutines) farà que hi concorrin cada vegada més treba-
lladors, sempre que es puguin connectar remotament. 
Es considera que aquest any la meitat de les empreses 
utilitzarà solucions de treball flexible.

Però per comprendre l’eclosió d’aquest fenomen cal 
atendre també factors de naturalesa més territorial. La 
darrera crisi immobiliària va afectar el mercat de les 
oficines. Una fórmula que s’havia gestat en ambients 
alternatius és reinterpretada per operadors immobiliaris 
que marquen l’oferta d’oficines i centres de treball a la 
ciutat global. El principal filó de demanda el componen 
adults joves amb poques càrregues de deute, al costat 

text  Jordi Boixader    

El PATRiMoNi iNDuSTRiAl 
REviu AMB uNA gRAN 

DivERSiTAT DE PRoJECTES 
D’ACTivACió, quE vAN DElS 

lABoRAToRiS TECNolÒgiCS A 
lES PRàCTiquES ECoNÒMiquES 

MéS TRANSFoRMADoRES. 

7
La fàbrica de Can Suris era 
el centre d’una colònia industrial. 

L’activitat va cessar el 1978. Després 
de dècades d’abandó, l’Ajuntament 

de Cornellà adquireix l’espai i Citilab 
obre portes el 2007. Foto: Citilab.
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de grans empreses que comencen a canviar els espais 
corporatius. En definitiva, el cotreball aporta una narrati-
va nova al treball terciaritzat i és una font de rendibilitat 
per a aquells que cedeixen l’espai.

Tanmateix, el cotreball és una realitat extremament 
heterogènia. En paral·lel a tot el que s’ha dit, van sor-
gint iniciatives marcades pel fort caràcter comunitari, 
l’arrelament al lloc i les pràctiques econòmiques alter-
natives que dibuixen una incipient tercera tipologia a 
escala mundial, però que a casa nostra són part del 
mapa d’espais des del primer moment. Malgrat que no 
és el grup majoritari en termes quantitatius, aquests 
projectes tenen un paper rellevant en la recuperació 
d’antigues fàbriques. D’una banda, perquè la prota-
gonista és la societat civil. De l’altra, per la capacitat 
d’innovar en les formes de gestió i els cànons d’inter-
venció. I, per acabar, perquè apareixen en indrets que 
difícilment tenen interès per als operadors immobiliaris 
o l’Administració pública.

TREBALLAR AVUI A LES ANTIGUES FÀBRIQUES
D’on sorgeix la relació del cotreball amb l’arquitectura 
industrial? Per què aquests contenidors de treball gua-
nyen valor quan se situen entre les parets d’antigues 

fàbriques? La càrrega simbòlica dels conjunts i els edifi-
cis industrials dona caràcter a les activitats econòmiques 
que s’hi vinculen. L’arquitectura actua d’icona (xeme- 
neies, volums, cobertes, textures, etc.) i esdevé un po-
derós pol d’atracció davant la creixent oferta d’allotja-
ment. Alhora, els productes i serveis que es couen en 
entorns patrimonials són més fàcils de posar en valor 
perquè la singularitat dels espais es projecta als con-
sumidors: el passat fabril forma part de la base dis-
cursiva dels nous espais i es trasllada als elements de 
comunicació (logotips, fotografies promocionals, etc.) 
contribuint poderosament a la seva imatge de marca.

Al costat dels aspectes simbòlics, les edificacions in-
dustrials són funcionalment adequades a les necessitats 
dels entorns de treball col·laboratiu. D’una banda, els 
grans volums permeten jugar amb llibertat en vertical 
i en horitzontal. Així, la transformació de les fàbriques 
a través de solucions modulars respon bé als requeri-
ments de flexibilitat dels cotreballadors. En aquest sen-
tit, s’hi poden afegir pisos, separar ambients, encabir 
noves estructures, disposar de sales obertes i tancades, 
evitar compartimentacions innecessàries, donar força 
als espais servidors, etc. I, de l’altra, les obertures de 
llum per mitjà de grans finestrals i claraboies, la trans-
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parència i les perspectives àmplies són característiques 
valorades en el disseny d’entorns de treball. Els mate-
rials (maó, rajola, teula, ceràmica, pedra, fusta, ferro, 
vidre...) es reinterpreten i guanyen valor estètic gràcies 
a l’acció artística.

La localització és una qüestió crítica per a l’orga-
nització de les activitats econòmiques. Els espais de 
coworking treuen partit a l’accessibilitat de les fàbri-
ques. La situació més avantatjosa es dona a la ciutat 
compacta, on la densitat facilita la proximitat física dels 
usuaris. En els contextos de preexistències industrials aï-
llades, els requeriments infraestructurals de les antigues 
fàbriques encara acostumen a ser un aspecte favorable, 
per bé que es donen situacions ben diverses. Fins i tot 
l’isolament de determinades fàbriques combinat amb 
la connexió digital és el punt de partida d’algunes de les 
propostes més agosarades.

PERSPECTIVES DE FUTUR
Les transformacions tecnològiques en la producció 
i un planejament urbanístic que s’adapta cada vega-
da menys a la velocitat de l’economia converteixen 
el buit, el desús, l’obsolet, l’abandonat, el residu... en 
una constant territorial. La innovació, deia Schumpeter, 

COTREBALL EN FÀBRIQUES  
A CATALUNYA
Un dels aspectes més interessants del mapa 
del cotreball de Catalunya és la diversitat de 
programes. No són sempre plantejaments 
excloents, però sí accents diferents que ens 
parlen de la vitalitat del que s’està gestant 
avui a les antigues fàbriques. Sense ànim 
d’exhaustivitat a continuació s’esmenten  
deu casos representatius:

• Citilab-Cornellà readapta un edifici icònic 
de la Revolució Industrial, Can Suris (1897),  
a l’actual revolució del coneixement.
• BDN Lab, localitzat en una nau ordinària  
del 1948, posa l’accent en la cultura maker  
i les tecnologies de fabricació.
• Betahaus és un projecte arribat de Berlín 
i instal·lat en uns magatzems (1950) de 
Barcelona que s’ha convertit en una comunitat 
d’emprenedors de trenta-cinc països diferents.
• La MaCa és el coworking per a professionals 
creatius de l’Associació Manel Caro al Rec 
d’Igualada. 
• Konvent, a l’edifici del convent (1887) 
de l’antiga Colònia Rosal, és una disruptiva 
proposta per a la creació i la difusió artística.
• NAUIVANOV era l’edifici d’una empresa 
de pintures (1968) avui abocat a les arts 
escèniques.
• Coòpolis, al complex de Can Batlló (1878) 
de Barcelona, s’enfoca a l’economia social  
i solidària.
• La CIBA és un espai de recursos per a les 
dones, la innovació i l’economia feminista 
a Santa Coloma de Gramenet que rehabilita 
l’emblemàtica química Ciba-Geigy (1955).
• La Unió de Cooperadors de Gavà 
(en projecte), de Josep Torres Clavé (1935), 
recupera l’esperit obrerista del GATCPAC en un 
equipament de referència de la reemergent 
economia cooperativa.
• La Fàbrica de la Transició (en projecte) 
vol convertir les fàbriques (1754 i 1860) de 
paper del Catllar en un lloc per experimentar 
nous models de vida i treball. 

“El cotreball 
aporta una 
narrativa nova  
al treball 
terciaritzat

b
Konvent. A Cal Rosal, les màquines s’hi van aturar el 1992.  
La cessió de l’edifici de l’empresa Bergolvan SAL a veïns evoluciona  
fins a una proposta autogestionada de renom internacional.
Foto: Tanit Plana.
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és un procés de destrucció creativa, però l’emergència  
climàtica imposa pensar en termes de reutilització. I en 
aquesta cruïlla els coworkings aporten una de les alter-
natives d’ús més interessants als paisatges industrials 
sense activitat, d’alguna manera saturats de solucions 
culturals i institucionals (biblioteques, museus, univer-
sitats, departaments...). 

L’economia circular és un enfocament que dona un 
significat nou a pràctiques que, molt sovint, ja existien i 
que en els casos de referència internacionals s’estén als 
equipaments i les infraestructures de la producció. Així, 
el cicle de vida de les edificacions s’allarga. La qüestió 
és com els recintes fabrils són capaços d’incorporar tres 
tendències: en primer lloc, els creixents serveis que pro-
porcionen els coworkings, com ara cuina, magatzem, 
expositors, microgestió, etc. En segon lloc, i relacionat 

amb l’anterior, la combinació de treball i residència, en 
especial als grans conjunts industrials, que poden oferir 
nous estils de vida. I, en tercer lloc, la segmentació (per 
exemple, coworkings per a dones, centres especialitzats 
en determinats clústers), que farà créixer el repertori 
d’espais reutilitzats. Plegades, aquestes línies van confi-
gurant la infraestructura paisatgística i patrimonial d’una 
economia més diversificada: si les velles fàbriques es 
dissenyaven per a l’estandardització, la transformació 
actual demana hibridació, processos generatius i reno-
vació dels patrons del llenguatge. 

Amb la mirada posada en els pròxims anys, la relació 
dels espais de coworking amb l’entorn és una qüestió 
crítica en termes patrimonials. En un extrem trobem els 
objectes desancorats: funcionals i perfectament recon-
vertits però sense capacitat d’irradiació més enllà dels 

“La càrrega 
simbòlica dels 
conjunts i els 

edificis industrials 
dona caràcter 
a les activitats 

econòmiques que 
s’hi vinculen

7
Els valors patrimonials del 

barri del Rec, a Igualada, es 
veuen amenaçats pel pla urbanístic 

del 2008. El cotreball és una de 
les iniciatives que sorgeixen per 

recuperar, rehabilitar i protegir els 
edificis abandonats. Foto: La Maca.
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usuaris. A l’altre extrem, les solucions pròpies del coo-
perativisme obert, que uneixen la connectivitat global 
dels treballadors amb la comunitat local. Coworkings 
de parets permeables que es relliguen i s’omplen de 
significat amb el poble, ciutat o riba on es localitzen. 
Aquesta vinculació a les construccions culturals i iden-
titàries dels llocs concrets és decisiva en els coworkings 
que se situen en els conjunts més ordinaris, perquè 
obren processos de regeneració i apropiació tant de 
fàbriques amb poc currículum com d’un gran nombre 
de peces de la cultura industrial però que no són prò-
piament fàbriques (concessionaris de cotxes, tallers, 
magatzems, etc.). [

Jordi Boixader i Solé és economista.

Per saber-ne més

• https://cowocat.cat. Portal de l’associació que agrupa 
els coworkings de Catalunya. Hi podeu trobar un cercador 

d’espais per territori i tipus d’activitat.

• www.cowocatrural.cat  
Xarxa de sistemes de cotreball en entorns rurals.

• Handbook on Sustainable & Circular re-use of spaces  
and buildings (2019). Una guia per reutilitzar edificis  

en desús amb exemples i models. Descàrrega gratuïta a la 
biblioteca del web de la Unió Europea. 

• http://c-base.org i https://metalab.at. C-base a Berlín 
i Metalab a Viena es consideren les experiències més 

inspiradores del moviment del cotreball a Europa.

7
La Fàbrica de la 
Transició preveu 
desenvolupar zones 

de cotreball tant a 
la Nau Vella com 

a la Nova i a la 
Colònia del Catllar.

Foto: Ferran Gris.

b
Al Catllar, sobre un 
molí medieval, s’aixeca 
una fàbrica que va 
produir paper fins al 
1912 i llavors es va 
reconvertir al tèxtil. 
El 1975 va tancar i 
els intents de venda 
no han prosperat. 
Amenaçat de ruïna, 
el projecte d’activació 
vol acollir espais 
de treball, tallers i 
activitats a l’aire lliure.
Foto: Rafael López-
Monné. 
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RuTES 
CulTuRAlS 
EuRoPEES  
i PATRiMoNi 
iNDuSTRiAl

V
La Farga Palau, a Ripoll, 
forma part de la Ruta del 
Ferro als Pirineus. Foto: Teresa 
Llordés / Arxiu mNACTEC.
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E
l Programa dels Itineraris Culturals (DG Demo-
cracy) el va llançar el Consell d’Europa el 1987 
amb la Declaració de Santiago de Compostel·la. 
Els itineraris culturals del Consell d’Europa són 

una invitació a viatjar i a descobrir el ric i divers patri-
moni d’Europa unint persones i llocs en xarxes compar-
tides d’història i patrimoni. Posen en pràctica els valors 
del Consell d’Europa: drets humans, diversitat cultural, 
diàleg intercultural i intercanvis mutus a través de les 
fronteres.

Més de trenta itineraris culturals del Consell d’Europa 
ofereixen una gran quantitat d’activitats d’oci i educació 

per a tots els ciutadans d’Europa, i són uns recursos 
clau per al turisme responsable i el desenvolupament 
sostenible. Abasten una àmplia gamma de temes i, ac-
tualment, dos itineraris en particular se centren en el 
patrimoni industrial. 

El primer, certificat l’any 2003, és la Ruta del Ferro 
als Pirineus. Reuneix museus, centres d’interpretació, 
monuments i itineraris culturals per mostrar els diversos 
sistemes de producció i de transformació del ferro, com 
també l’ús i l’aprofitament d’aquest metall en aquests 
territoris del sud europeu. Fins al segle xix, aquestes 
regions (Andorra, Catalunya, País Basc, Arieja i Aquità-

DuES PRoPoSTES DEl PRogRAMA DElS iTiNERARiS 
CulTuRAlS DEl CoNSEll D’EuRoPA: lA RuTA DEl FERRo, 
AlS PiRiNEuS, i lA RuTA EuRoPEA DEl PATRiMoNi 
iNDuSTRiAl, AMB SEuS A NoMBRoSoS PAïSoS.

text Olivier Codina Vialette

V
La feina dels fargaires. Ferreria  

de Mirandaola (Legazpi, Guipúscoa).  
Foto: Fundación Lenbur.
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rutes temàtiques que posen de manifest el context eu-
ropeu de la industrialització.

La certificació d’Itinerari Cultural del Consell d’Europa 
és una garantia d’excel·lència. Les xarxes implementen 
activitats innovadores i projectes en cinc camps d’acció 
prioritaris: la cooperació en investigació i desenvolu-
pament; la millora de la memòria, la història i el pa-
trimoni europeus; els intercanvis culturals i educatius 
per a joves europeus; la pràctica cultural i artística con-
temporània, i el turisme cultural i el desenvolupament 
cultural sostenible.

A través d’aquest programa, el Consell d’Europa ofe-
reix un model per a la gestió cultural i turística transna-
cional que permet establir sinergies entre les autoritats 
nacionals, regionals i locals, a més d’un ampli ventall 
d’associacions i actors socioeconòmics. [ 

Olivier Codina Vialette és coordinador  
de la Ruta del Ferro als Pirineus.

Per saber-ne més
• http://ironrouteinthepyrenees.com

• www.coe.int/en/web/cultural-routes
• www.erih.net 

nia) es mantingueren fidels a la reducció directa amb la 
qual s’obtenia el mineral de ferro en una sola operació 
sense passar per la fase de la colada. La gran varietat de 
respostes tecnològiques permet establir unes clares di-
ferenciacions geogràfiques i cronològiques, però, en tots 
els casos, es mantingué l’estret lligam entre la indústria 
i l’ecosistema (boscos per al carbó i els rius per la força 
motora). Aquesta cultura industrial compartida eviden-
cia la convergència d’interessos entre els programes 
patrimonials desenvolupats als Pirineus i fonamenta la 
xarxa de col·laboració transnacional amb l’objectiu de 
compartir les experiències i les competències en l’àmbit 
de la conservació i la difusió del patrimoni siderúrgic, de 
les mines i del paisatge del ferro.

La segona ruta, certificada l’any 2019, és la Ruta Eu-
ropea del Patrimoni Industrial. Amb l’arribada de la Re-
volució Industrial, les noves tecnologies es van estendre 
ràpidament. Els fabricants van construir fàbriques, mi-
lers de treballadors van emigrar cap a les zones industri-
als urbanes emergents i, a tot Europa, els sindicats van 
lluitar pel progrés social. Les plantes d’industrialització 
visitables i els museus tecnològics moderns expliquen la 
història emocionant de la industrialització europea. Amb 
més de mil vuit-centes localitats, aquesta ruta convida 
els visitants a explorar les fites de la història industrial 
i dels llocs d’una memòria. Agrupa un total de catorze 

7
A Praga es pot visitar l’Stará Cistírna, 
una antiga planta de tractament d’aigua. 

Foto: ERIH.

r
El Museu del Transport  

a Lucerna, Suïssa. Foto: ERIH. 
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r
Cromford Mills, a Anglaterra, és  
Patrimoni de la Humanitat. Foto: ERIH.

N
Demostració de forja al martinet a la Farga Rossell 
(la Massana, Andorra). Foto: A. Tena / Govern d’Andorra.

NN
The National Coal Mining Museum  

a Wakefield (Anglaterra). Foto: ERIH.  
A baix, modelatge d’una esquella a 

Les Sonnailles Daban (Bourdettes, 
França). Foto: J. J. Stockli, / Pays de Nay.
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“B
Mercè Tatjer

arcelona 
encara té  

un deute en  
la defensa 

del patrimoni 
industrial”

text Montse Armengol   
fotos Josep M. Muñoz

“Historiadora i geògrafa, Mercè Tatjer ha fet 
recerques molt diverses entorn sempre de la història 
de Barcelona: des del patrimoni industrial fins al 
barraquisme, passant pels espais d’oci del front 
marítim, l’estudi de l’habitatge popular i obrer  
i les petites fàbriques de productes quotidians  

com les joguines o els gelats. 

M
ercè Tatjer és geògrafa 
i historiadora especia- 
litzada en el passat in- 
dustrial de Barcelona. 

Es va llicenciar l’any 1971 amb la 
tesina La Barceloneta: del siglo xviii 
al Plan de la Ribera, una recerca 
que va ampliar amb la tesi doctoral 
El Barrio de la Barceloneta, 1753-
1982: mercado inmobiliario, pro-
piedad y morfología en el centro 
histórico de Barcelona (publicat per 
la Universitat de Barcelona el 1987). 
Va ser professora de la Universitat de 
Barcelona i catedràtica de Didàctica 
de les Ciències Socials. Ha guanyat en 
tres ocasions el premi Bonaplata per 
la valoració del patrimoni industrial. 

Tatjer ha estat pionera en la con-
fecció i la posada en pràctica dels 
itineraris urbans de Barcelona que 
organitzen el Museu d’Història de 
Barcelona i també algunes entitats 
veïnals. En ells, fa fixar la mirada so-
bre aspectes de la vida quotidiana 
dels nostres avantpassats. 

Els safarejos d’Horta, que tractem 
en aquest número d’Eix, han estat 
una descoberta per a bona part 
de la redacció d’aquesta revista. 
Creu que Barcelona és una gran 
desconeguda per als barcelonins? 
A la Universitat, als cursos de Geo-
grafia sovintejaven les sortides de 
treball de camp, tant a zones rurals 
com urbanes. Apreníem a observar 
el territori, a analitzar-lo en tota la 
seva diversitat. Encara recordo una 
d’aquestes rutes amb Pau Vila per 
Horta i Can Cortada, a inicis dels 
anys 1970, quan encara entorn de 
la masia hi havia terres de conreu. 

Els primers itineraris urbans que 
vaig confeccionar van ser als anys 
vuitanta, en un treball compartit 
amb els companys del Departa-
ment de Didàctica de les Ciències 
Socials (Magda Fernández, Xavier 
Hernández, Alicia Suárez i Mercè Vi-
dal). L’objectiu era preparar mate- 
rial didàctic adreçat als professors 
de Primària i Secundària per conèi-
xer Barcelona; el material aplegat 
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donaria lloc a la publicació, per l’ICE 
de la Universitat de Barcelona, de 
tres volums amb el títol Passat i 
present de Barcelona. Materials 
per l’estudi del medi urbà (tercera 
edició, 1991). Amb aquest material 
volíem ensenyar als nostres alum-
nes, futurs mestres, com els itine-
raris servien per estudiar el medi 
urbà incorporant geografia, histò-
ria, art i memòria històrica, mitjan-
çant temàtiques de patrimoni in-
dustrial i rutes per barris populars i 
obrers, que les guies d’aquells anys 
no tractaven.

D’ençà de la dècada de 1990 vaig 
col·laborar amb el Museu d’Història 
de Barcelona, participant en la pre-
paració de rutes per diferents bar-
ris de la ciutat. Han passat molts 
anys, i en aquests moments Barce-
lona comença a ser molt coneguda 
pels mateixos barcelonins, ja que, 
a més dels esforços de les matei-
xes institucions culturals municipals 
(MUHBA, arxius municipals) i altres 
institucions, disposem de grups de 
recerca, centres d’estudis i arxius 
locals que posen a l’abast de la 
ciutat llibres, rutes i itineraris per 
conèixer molts aspectes dels barris. 
Parlen d’història, però també de li-
teratura, d’urbanisme, de patrimoni 
industrial, de memòria històrica, de 
vida quotidiana, de ciència. D’altra 
banda, ara hi ha tot tipus de recur-

sos i informació a internet. Això no 
vol dir que no hi hagi encara moltes 
facetes de la ciutat per descobrir; 
parlant del patrimoni industrial, 
encara queda feina per fer.

Respecte a la vida quotidiana, ens 
queden moltes coses a dir: parlar 
de l’evolució de les tècniques per 
rentar la roba, dels banys, dels inte-
riors de les cases, dels comerços de 
proximitat i dels establiments em-
blemàtics desapareguts en aquests 
darrers anys, per exemple.

El geògraf Josep Oliveras, a 
l’entrevista que vam publicar a 
Eix (núm. 8), va dir: «Perquè la 
gent entengui el patrimoni com 
quelcom proper, ha de tenir-hi un 
lligam». Lorna Davidson, directora 
del complex New Lanark, a 
Escòcia (Eix, núm. 1), va afirmar: 
«El patrimoni industrial desperta 
interès perquè hi ha moltes més 
persones que tenen un lligam 
amb una fàbrica que no pas amb 
castells i palaus». Vostè també 
reivindica el patrimoni més 
proper. Ens pot fer cinc cèntims 
dels projectes que li hagin fet 
més il·lusió en aquest sentit? 
Gairebé tots els projectes sobre 
patrimoni industrial (les Corts, el 
Poblenou…) els he fet amb il·lusió, 
ja que han estat treballs col·lectius, 
amb professionals extraordinaris, 

associacions de veïns, arxius histò-
rics com el del Poblenou... Plegats 
hem fet recerques exhaustives i rei-
vindicacions perquè no es perdés 
la memòria del passat industrial, 
ni tampoc la indústria que encara 
estava en funcionament. També he 
dedicat articles a les indústries de 
l’Eixample de Sant Antoni, la Bar-
celoneta i l’Eixample de la Sagrada 
Família. Però el que m’engresca ara 
és el projecte al qual em dedico 
personalment des de fa uns anys: 
mostrar que l’Eixample va ser una 
gran fàbrica. És cert que, en el meu 
cas, la indústria forma part de la 
meva infància a l’Eixample de Bar-
celona, on vaig néixer: a l’interior 
d’illa de casa dels meus avis s’ai-
xecava l’alta xemeneia d’una im-
portant fàbrica de capells situada 
al carrer Borrell.

L’Eixample de Barcelona i l’Eixam-
ple de les Corts o el de la Sagrada 
Família i el Fort Pienc eren també 
una gran fàbrica, que de vegades 
arribava al mateix Quadrat d’Or. 
Recordem que l’Editorial Montaner i 
Simon (ara Fundació Tàpies), a tocar 
del passeig de Gràcia, va «fabricar» 
llibres durant més de cent anys, i 
al carrer Mallorca, prop del carrer 
Roger de Llúria, la Casa Thomas en-
cara conserva l’edifici modernista i 
manté la xemeneia del que fou un 
gran taller d’arts gràfiques. 

“La indústria forma part 
de la meva infància a 

l’Eixample: a l’interior 
d’illa de casa dels  

meus avis s’aixecava  
l’alta xemeneia d’una 

fàbrica de capells

EntrEviSta



25

EIX / núm. 09

L’any 1992 es va fer el congrés 
internacional del TICCIH a 
Barcelona, però també va ser 
l’any en què es va perdre bona 
part del patrimoni industrial 
barceloní, especialment al 
Poblenou. Com recorda aquella 
contradicció de ser en una època 
de màxima reivindicació i, a la 
vegada, de màxima pèrdua?  
El patrimoni industrial de Barcelona 
va ser menystingut durant molt de 
temps. Això explica la destrucció del 
barri d’Icària arran dels Jocs Olím-
pics del 1992. Crec que descobrir 
les gran fàbriques del Poblenou, i 
adonar-nos de la pèrdua d’edifi-
cis i de memòria històrica obrera, 
tècnica i científica, a més del pa-
trimoni arquitectònic, va ser, per 
a molts dels que ens dediquem a 

salvaguardar el patrimoni industrial 
(professionals i associacions de ve-
ïns), un moment important per or-
ganitzar-nos i mobilitzar-nos per a 
la seva defensa.

Recordo aquesta lluita amb des-
esperació i impotència, ja que les 
veus dels que defensaven el patri-
moni van ser silenciades. Defensà-
vem els edificis fabrils més valuosos 
i vam ser considerats uns retrò-
grads, mal vistos perquè estàvem 
«en contra de la modernització» 
(un arquitecte ens va considerar 
uns «conservacionistes romàntics»). 
L’especulació immobiliària va ser 
més forta que la memòria històrica.

Creu que Barcelona ha conservat 
elements molt importants i 
singularíssims del seu patrimoni 

industrial, però solament aquells  
de «primera divisió»?  
Barcelona encara té un deute en 
la defensa del patrimoni industri-
al. Només el Poblenou, i després 
d’una lluita aferrissada arran del 
Pla 22@ i la defensa de Can Ricart, 
té avui un pla especial de protecció 
del patrimoni industrial.

Ens manquen estudis per arribar 
a conèixer les fàbriques de Barce-
lona. Sovint es defensen peces in-
dustrials per la forta reivindicació 
de la ciutadania, però falta que tota 
la ciutat disposi d’un bon inventari, 
catalogació, protecció i senyalitza-
ció adequada, que no se centri no-
més en el valor arquitectònic dels 
edificis fabrils, sinó que incorpori 
els valors científics, tècnics, em-
presarials i de memòria obrera.

F
La Barceloneta va ser el punt de partida dels estudis  
de Mercè Tatjer que engloben història i geografia urbana per 
explicar la industrialització de Barcelona. Foto: Enric Gisbert.
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Per tant, es fa difícil afirmar que 
només hem conservat els de «pri-
mera divisió»; en tot cas, a Barce-
lona es conserva un nombre molt 
reduït de fàbriques pels valors estè-
tics o per ser obra d’algun arquitec-
te reconegut. S’han perdut un gran 
nombre de peces de valor incalcu-
lable; pensem que fins fa poc no 
s’han protegit les cases fàbrica de 
Ciutat Vella, bressol de la indústria 
catalana.

Què en pensa del fet que 
l’arqueologia, l’etnologia, l’art, 
etc., tinguin els propis mitjans 
administratius específics, 
càtedres universitàries, centres 
de recerca reconeguts i amb 
dotació pressupostària, etc.,  
però el patrimoni científic,  
tècnic i industrial, no?  

El món acadèmic té moltes dificul-
tats per pensar de manera trans-
versal; els estudis universitaris 
estan massa especialitzats. Cada 
professional només valora els es-
tudis de la seva corporació, i no els 
que es fan al marge de l’Acadèmia. 

Intento posar en relleu que el 
patrimoni industrial no és només 
memòria del passat, sinó que és 
part del futur. Tinc cura de presen-
tar fàbriques de diferents etapes de 
la industrialització, fins i tot les del 
primer terç del segle xx i les inno-
vadores dels anys 1950-1960, com 
és el cas d’uns joves enginyers que 
crearen, l’any 1966, el primer ordi-
nador d’Espanya, el Factor-P, a l’em-
presa Telecincro, que ocupa un antic 
edifici tèxtil del carrer Calàbria.

Les universitats haurien d’ense-
nyar la història industrial en tota la 

seva complexitat, amb les continuï-
tats i les innovacions. El nostre món 
és cada cop més digital, però també 
més industrial. Això ens ha de servir 
per reflexionar sobre el futur.

Vostè ha donat suport a 
associacions d’estudiants i 
entitats cíviques i veïnals que 
dinamitzen el patrimoni local. 
Són efectives? És possible omplir 
amb elles el buit administratiu? 
El voluntariat és una part important 
de la solució, perquè significa que 
la societat és conscient dels valors 
del patrimoni industrial i els ha fet 
seus. Gràcies a les seves lluites de 
trenta i quaranta anys s’han pogut 
salvar algunes fàbriques. La societat 
ha de donar el poder a aquells po-
lítics que creuen en la cultura i que 
estan disposats a dedicar-hi recursos 

“Sense l’esforç de les entitats  
veïnals que han treballat amb 

constància i sense treva, hauríem 
perdut molt més patrimoni 

r7
Itineraris guiats i publicacions són dues eines de 
divulgació i coneixement impulsades per Tatjer, experta en 
didàctica de les ciències socials. Fotos: Arxiu mNACTEC. 
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del voluntariat i d’un gran nombre 
de persones que han treballat amb 
constància i sense treva, hauríem 
perdut molt més patrimoni. 

Digui’ns quatre elements de 
Barcelona la protecció dels quals 
hauria de ser prioritària.
Haurien de ser aquells que expressin 
millor els valors científics i tècnics i 
la memòria obrera i empresarial, o 
sigui que recullin de manera clara 

humans i econòmics; tenim un bon 
exemple en la Sistema Territorial 
del Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya. També 
s’hauria de donar suport a entitats 
que treballen en la defensa del 
patri moni, i establir més sinergies 
entre el voluntariat i les institucions. 
Sovint es considera que les associa-
cions són massa rígides en la defen-
sa del patrimoni industrial, però crec 
que sense l’esforç de les entitats i 

tots aquells elements que represen-
ten la Catalunya industrial, encara 
que potser no siguin els «millors» 
des del punt de vista arquitectònic.

És difícil, perquè prioritzar és dei-
xar fora molts elements, conjunts, 
memòries que poden ser molt 
significatius. Si em feu escollir us 
diria, amb el cor trencat, les cases 
fàbrica de Ciutat Vella, Can Ricart, 
la fàbrica Lehmann de l’Eixample i 
Can Batlló. [ 

N 
Mercè Tatjer destaca la fàbrica Lehmann com una de les poques indústries que es 

conserven a l’Esquerra de l’Eixample amb els trets fabrils fonamentals. Foto: Lehmann.
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F 
Fàbrica de sabons a Barcelona, filial de Jabones Sonia  
de Sevilla, a la dècada de 1960. Elaborava sabons de tocador  
i sabó en pastilla per a roba. Foto: col·lecció Raquel Castellà.
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D’ençà que les dones anaven a rentar roba al safareig,  
el món de les rentadores, dels sabons i els detergents ha 

evolucionat moltíssim. Fem un recorregut per la història 
d’aquest conjunt d’indústries algunes de les quals van  

tenir un fort arrelament al nostre país. 

textos Montse Armengol,  
Raquel Castellà i Rosa Serra

iNDúSTRiES  
DEl RENTAR
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Fer la bugada era una  
tasca laboriosa i feixuga  

que es desenvolupava a la  
vora dels rius i als safareigs.  

l’aparició de la rentadora  
va ser tota una revolució.

A
vui dia fer la bugada representa únicament 
introduir la roba a la màquina, afegir-hi el sabó 
i prémer un botó. Però no sempre ha estat així 
de fàcil. Inicialment la roba es rentava als rius, 

les rieres, les séquies o les basses, on més endavant es 
van instal·lar pedres o lloses per facilitar la tasca i encara 
més tard es van construir safareigs o rentadors. Això va 
alleugerir l’esforç que s’havia de dur a terme per rentar 
la roba de genolls a la vora del riu. Alguns d’aquests 
espais eren privats i s’havia de pagar per utilitzar-los, 
però d’altres eren públics, construïts pels ajuntaments. 
A les llars no hi havia aigua corrent i sovint tampoc no hi 
havia espais adequats per rentar la roba, i els safareigs 
ho solucionaven. Però en contrapartida, fer la bugada 
fora del domicili familiar comportava un considerable 
esforç físic, que, a l’hivern i a l’estiu, s’havia de fer en 
condicions meteorològiques molt adverses. Al voltant 
de la dura tasca de rentar roba va aparèixer l’ofici de 

DEL SAFAREIg  
A LA RENTADORA

7
Safareig de 

la font de les 
Canelles, a 

Santa Coloma 
de Queralt. 
Foto: Lucien 

Roisin Besnard. 
Arxiu de 

l’Associació 
Cultural Baixa 

Segarra. 

N
Bugaderes 
torcent la 

roba. Postal 
de principis 
de segle xx. 
Col. Raquel 

Castellà.
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ELS SAFAREIgS, 
UN ESPAI DE 
SOCIALITzACIó  
PER A LES DONES
Els safareigs es van convertir  
en un lloc de socialització 
femenina, un espai de tertúlia 
mentre les dones rentaven.  
Era un lloc íntim on s’explicaven 
les seves coses i les que passaven 
al seu voltant. Al llarg dels anys, 
van anar sorgint tot un seguit de 
paraules, frases fetes i refranys, 
aportacions que aquesta feina 
ha fet al folklore popular català: 
fer safareig, passar bugada, 
perdre un llençol a cada bugada, 
Ai, Senyor! Tanta roba i tan poc 
sabó!, etc.

bugadera, que acomplien dones que es dedicaven a 
rentar la roba dels altres de manera professional per 
guanyar-se la vida.

Al llarg del segle xix i el començament del xx, es van 
construir la majoria de safareigs o rentadors de Cata-
lunya, que van formar part del paisatge urbà de molts 
pobles i ciutats. Foren el que podríem anomenar el pri-
mer centre de socialització femení. Així, es va passar 
de rentar en rius i fonts a rentar en llocs especialment 
dissenyats per a aquesta finalitat, cosa que facilitava la 
feina que s’hi havia de dur a terme. Tot i que en gran 
part els safareigs tenien una forma senzilla, ja que la 
funcionalitat i l’economia eren les premisses bàsiques 
d’aquestes obres municipals, alguns eren autèntiques 
joies d’arquitectura que s’han conservat fins a l’actuali-
tat, integrats en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya, i que han esdevingut un signe d’identitat 
per a la població. Amb la construcció dels safareigs o 

rentadors també es van dictar diverses normatives de 
sanitat pública relacionades amb les condicions que ca-
lia que es complissin, ja que els moviments higienistes 
associaven moltes malalties a la qualitat de l’aigua. 

UN SERVEI I UN NEGoCI
En alguns safareigs hi havia calderes amb aigua calen-
ta i lleixiu i els mossos de safareig traginaven galle-
des per blanquejar la roba. Es cobraven unes quanti-
tats mòdiques per l’ús del safareig, del lleixiu o l’aigua 
calenta, fet que permetia que es mogués el negoci. 
Algunes bugaderes fabricaven el propi sabó i lleixiu i 
el venien; així desenvolupaven una petita activitat en 
paral·lel per complementar la seva minsa economia.  

b
Fusta de  

rentar, primera  
meitat del segle xx.

MHC. Col·lecció Josep  
Castellà i Suriñach.
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En algunes poblacions, com ara Manlleu, hi havia un 
mosso que es dedicava a escalfar aigua i oferir-la en 
galledes, sobretot a l’hivern, perquè les dones, que 
rentaven la roba amb aigua ben freda, de tant en tant 
hi fiquessin les mans per refer-se del fred. Les mans 
d’aquestes dones acabaven plenes de penellons i cli-
velles, no només pel fet de tenir-les sempre en remull, 
sinó perquè estaven en contacte amb productes nocius 
com la sosa, el lleixiu i el blavet. 

En altres indrets, com a Caldes de Montbui, ja renta-
ven amb aigua calenta de manera natural. A les zones 
més rurals, les dones havien de buscar rius, torrents 

i fonts, allunyats gairebé sempre de la zona urbana, 
carregar la roba, preparar el seu propi sabó i, un cop 
allà, buscar una pedra on picar. Refregaven la roba 
agenollades i en unes condicions climàtiques que no 
sempre eren les més idònies. La duresa d’aquesta feina 
era ben notable i no sols per l’esforç físic que calia per 
realitzar-la, sinó també per la càrrega que s’havia de 
portar. A banda del caixó o la fusta per agenollar-se, 
havien de dur un cistell o farcell per transportar la roba, 
la pastilla de sabó, la galleda per remullar la roba, un 
cossi per portar-hi el lleixiu i el picador de fusta per 
estovar la roba.

doSSiEr

“Els safareigs eren un espai 
de treball on es feia una 
feina molt dura, poc valorada 
i amb el pas del temps 
oblidada
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LES BUgADERES D’HORTA
A Barcelona van tenir molta anomenada les bugaderes 
d’Horta, en una zona abundosa en aigua i petites basses, 
que s’aprofitaven per rentar la roba que portaven de 
Barcelona. Al crit de «La bugadera! Qui té roba per rentar?», 
les bugaderes anaven carrer per carrer, sobretot a les zones 
benestants, recollint amb els seus carretons roba per rentar, 
i la retornaven un cop neta. Portaven la roba als safareigs, 
que acostumaven a tenir dipòsits independents, l’un per 
ensabonar-la i l’altre per esbandir-la. 

Només a Horta, hi va haver més de vuitanta negocis 
de bugaderia, i el carrer d’Aiguafreda es va convertir en 
una de les zones d’Horta amb més bugaderies. Hi va haver 
autèntiques nissagues de bugaderes de fins a tres i quatre 
generacions.

Amb la canalització de l’aigua a les llars, la introduc-
ció dels safareigs a les cases i, posteriorment, l’arribada 
de les rentadores elèctriques, el safareig com a servei 
públic va deixar de funcionar, els rentadors es van anar 
abandonant i l’activitat es va restringir a l’àmbit privat. 
Però fins fa relativament poc les rentadores eren un ar-
ticle de luxe i, tot i la seva introducció a les llars a mitjan 
segle xx, no tothom gaudia d’aquest aparell. A banda del 
preu, calia tenir en compte les necessitats tècniques de 
l’aparell i les condicions que requeria per fer-lo servir, i 
és que molts habitatges no disposaven d’aigua corrent 
i, per tant, era impossible que hi hagués cap rentadora.  

7
Tauler de comandes de les 

bugaderes del primer quart  
del segle xx. MHC. Col·lecció 
Ramona Vila Vall (Cal Xelí).

b
Safareig de les Tres 
Fonts a Roda de 
Ter. Postal de Lucien 
Roisin Besnard, c. 1917.  
Col·l. Raquel Castellà.

r
Al carrer d’Aiguafreda encara podem visitar els safareigs  
i pous que utilitzaven les bugaderes d’Horta. Col·l. Nil Sellés.



34

doSSiEr

ben molla i ensabonada, i es portava al safareig o ren-
tador per esbandir-la.

Havien de passar encara unes quantes dècades per-
què el que havia començat com un procés lent de mi-
llora arribés a ser una veritable revolució que afectés 
profundament la vida quotidiana a les llars del segle xx. 
La invenció de la primera rentadora elèctrica fou obra de 
l’enginyer nord-americà Alva John Fisher (1862-1947). 
Aquesta màquina fou construïda amb un tambor, al qual 
es tirava aigua i sabó per rentar la roba. De la mateixa 
manera que en les rentadores actuals, aquesta màquina 
accionava un motor elèctric incorporat i permetia rentar 
més quantitat de roba, amb la qual cosa es va popu-
laritzar molt ràpidament als Estats Units. La rentadora 
de Fisher va començar a ser comercialitzada l’any 1908 
amb el nom de «Thor, el poderós» per la Hurley Machine 
Company de Chicago i l’Upton Machine Company de 
Michigan, precursora de Whirlpool. 

LES PRImERES RENTADoRES
Des de mitjan segle xix hi ha referències històriques de 
la fabricació de rentadores de roba no automàtiques a 
diferents països europeus, on va començar la tendència 
de rentar la roba en caixes de fusta que es feien girar 
mitjançant una maneta. Tant mares com filles feien 
torns durant hores i hores per poder accionar aquestes 
rudimentàries rentadores de fusta. 

Les primeres rentadores van significar un avantat-
ge limitat respecte al mètode manual de dur a terme 
aquesta tasca. La seva maquinària era poc precisa i com-
plicada d’utilitzar, i molt cara. Les primeres rentadores 
elèctriques perdien aigua amb facilitat, de manera que 
sovint s’hi produïen curtcircuits. Disposaven d’uns tam-
bors dotats d’unes pales a l’interior que feien voltes, 
només rentaven i encara no centrifugaven per esbandir. 
S’hi havia de posar l’aigua manualment i el sabó per la 
part superior, i un cop s’havia rentat la roba, es treia, 

VF7
En l’època medieval, els 
tintorers tenien gremi propi. 
Les tintoreries de l’època 
moderna tenen un altre 
concepte; més enllà de tenyir 
la roba també fan la bugada. 
Col·lecció Josep Castellà i 
Conxita Roqué, Cal Paleta. 

7
Picador o pala de 
rentar roba, segle xx.
MHC. Col·lecció Josep 
Castellà i Suriñach.
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La indústria va evolucionar i es va inventar la renta-
dora automàtica: els aparells s’omplien i es buidaven 
d’aigua de manera automàtica en comptes de fer-ho 
amb una mànega. El primer model del mercat va ser la 
Lavamat, que el fabricant alemany d’electrodomèstics 
AEG (Companyia Elèctrica General), sempre a l’avant-
guarda de la tecnologia en diferents ginys per a la llar, 
va patentar l’any 1958. A diferència dels seus prede-
cessors, no només rentava la roba, sinó que també 
l’escorria, de manera que l’usuari s’estalviava de fer 
aquesta feina tan feixuga. 

A partir de la dècada dels anys trenta, a Catalunya ja 
van aparèixer llibres sobre l’electrificació de les llars i, a 
més, es feien xerrades radiades que parlaven d’aquesta 
qüestió. Així mateix, es van començar a difondre un 
seguit d’electrodomèstics, tot i que de manera lenta, 
per la inversió que requeria la compra dels aparells i el 
consum d’electricitat que comportava fer-ne ús. 

“Va caldre temps, millores 
tècniques, i l’arribada  
de l’electrificació perquè  
la rentadora aconseguís  
ser una revolució a les llars

ELIA gARCI-LARA CATALÁ  
I EL SAFAREIg MECÀNIC
El 1890, la valenciana Elia Garci-Lara Catalá  
va registrar la patent d’un safareig mecànic 
de roba, una bugaderia que incloïa, entre 
altres màquines, una per rentar i una altra per 
planxar. En una primera fase, aquesta màquina 
classificava la roba segons diversos criteris, 
com el client, el gènere i el grau de brutícia, 
per passar a continuació al rentat amb lleixiu, 
l’ensabonada, l’aclarida, l’escorreguda a través 
d’un hidroextractor centrífug i l’assecatge a l’aire 
lliure o bé amb aire calent procedent d’una estufa. 
I fins i tot després planxava, plegava i premsava la 
roba neta. La patent de cinc anys va expirar sense 
que l’invent hagués tingut gaire èxit. 

N
La Teinturerie Française va arribar  

a tenir deu establiments a Barcelona. A la foto,  
el local de Gràcia. Col·l. Raquel Castellà.
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LA REVoLUCIó A LA LLAR
Amb l’arribada de l’electricitat a les cases s’hi van intro-
duir nous aparells elèctrics que en van elevar el confort 
i, així, la vida privada es va transformar de mica en 
mica, especialment per a les dones, que a poc a poc van 
tenir més possibilitats de compaginar la vida laboral i les 
tasques domèstiques que els assignava la societat de 
l’època. L’autèntic boom es va produir als anys seixanta 
amb la gran irrupció dels principals electrodomèstics, 
que van significar una revolució en les tasques domès-
tiques i van contribuir a alleugerir les dures feines que 
assumien les dones. En el cas de la rentadora, a més 
d’una revolució domèstica, va comportar un canvi d’hà-
bits i una millora de la higiene. 

A partir dels anys seixanta la rentadora es va con-
vertir en l’equipament domèstic de primera generació 
amb l’índex de penetració més alt a les llars de l’Estat 
espanyol, les quals també s’omplien a poc a poc d’al-
tres electrodomèstics, com el televisor i el frigorífic. Tot 
seguit, les famílies començaran a adquirir també els 
primers cotxes, un fet que demostra que una part dels 
costums socials del país estava en plena transformació. 
A les cases, els nous aparells elèctrics van elevar el con-
fort a nivells impensables fins aleshores.

El mercat de la rentadora ha estat en contínua evo-
lució i implementació d’innovacions tècniques; la publi-
citat de cada marca feia ressò dels seus avenços. Però 
va caldre esperar fins als anys noranta per veure arribar 
al mercat les rentadores amb diferents programes de 
rentat. Gràcies als microprocessadors que es van incor-
porar a les màquines, l’usuari pot escollir el programa 
més adequat per a cada tipus de teixit, amb el temps i 
la temperatura adaptats.

Actualment, i gràcies a la microelectrònica, alguns 
models deixen la roba eixuta. Fins i tot hi ha controls 
a distància, mesuradors de temps, sensors que limiten 
la velocitat i la temperatura, i algorismes de recol·loca-
ció de la roba per evitar vibracions excessives durant la 
centrifugació. Però el futur és per a les rentadores que 
gastin menys aigua i energia. Fa uns anys, l’empresa 
Xeros i la Universitat de Leeds (Anglaterra) van patentar 
una rentadora que només necessita un got d’aigua per 
rentar i utilitza un granulat de plàstic que renta la bru-
tícia i les taques de la roba. Un seguit de proves, fetes 
seguint protocols de la indústria mundial per evidenciar 
que la tecnologia compleix els alts estàndards previstos 
en la indústria de la neteja, demostren que el procés 
pot eliminar pràcticament tot tipus de taques quotidia-
nes tan eficaçment com els processos que ja coneixíem, 
alhora que deixa la roba fresca i suau. A més, la roba 
surt del procés gairebé seca i això redueix la necessitat 
d’assecadores. [ 

ELS ANTECEDENTS  
DE LA RENTADORA
• 1767: Jacob Christian Schäffer va obtenir una patent per a 
una rentadora que era una caixa de fusta dotada d’unes pales 
que feien voltes, on s’afegia l’aigua i el sabó; d’aquesta manera, 
s’estalviaven rentar la roba, però no pas esbandir-la, cosa que 
s’havia de fer al rentador o directament al riu. 

• 1782: Henry Sidgier va obtenir una patent britànica per a  
una rentadora amb un tambor giratori. 

• 1851: L’americà James King va inventar la primera rentadora 
d’estil modern, però s’accionava amb les mans. Disposava  
d’un tambor per rentar la roba, on s’introduïen l’aigua i el sabó. 
La roba es rentava per efecte de l’agitació amb la barreja.

• 1858: Hamilton Smith va desenvolupar algunes millores a la 
rentadora de King, com ara la rotació del tambor de la rentadora 
en els dos sentits per maximitzar l’efecte del rentat. 

• 1862: Richard Lansdale va exhibir la seva «rentadora giratòria 
compacta», patentada a l’Exposició Universal de Londres. 

• 1890: La valenciana Elia Garci-Lara Catalá va inventar  
i patentar una rentadora-assecadora-planxadora.  

F
Rentadora Filip Mafrans, d’abans del 1920, 
fabricada a Leuven (Bèlgica). Segueix el disseny de les 
rentadores manuals del segle xix, però la força motriu ja és 
generada per un petit motor elèctric extern. Quan es feia la 
bugada s’havia d’anar amb compte a no esquitxar el motor. 
Foto: Arxiu mNACTEC.

7
Caixó de fusta per protegir els genolls en rentar la roba amb les 
inicials CV, corresponents a la bugadera, primera meitat segle xx.

MHC. Col·lecció Josep Castellà i Suriñach.

,
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LA RENTADORA A LA PUBLICITAT
Els anys seixanta van ser d’auge i renovació del 
món publicitari. La ràdio va abandonar el lloc 
d’avantguarda en favor d’altres mitjans com la 
premsa, els cartells i les tanques publicitàries. 

La publicitat va tenir un paper important com 
a forma de comunicació de masses que vol influir 
en les pautes de consum. Totes les companyies 
d’electrodomèstics es van llançar a anunciar els 
seus productes. A més, es van començar a treballar 
les connexions de la psicologia amb el món de 
la comunicació publicitària i del consum per 
aprofitar-les en la creació d’eslògans. 

N
Les rentadores veritablement automàtiques, amb 
comandaments de temps i possibilitat d’executar diferents 
programes, no es desenvoluparien fins a la segona meitat  
del segle xx de la mà de companyies nord-americanes com  
la Bendix Corporation o la General Electric.  
Foto: col·lecció Ramona Vila, Cal Xeli.

,

r
Rentadora manual LUME amb esfera 
niquelada. Foto: Arxiu mNACTEC.
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la capital del Baix Camp  
va acollir la primera fàbrica  
de màquines de rentar 
automàtiques de l’Estat.

la primera rentadora  
mecànica catalana.

CROLLS,
LA RENTADORA  
MADE IN REUS 

E
n el mateix moment en què a Saragossa 
l’empresa Balay, especialitzada a comercia-
litzar transformadors de ràdio, començava a 
vendre rentadores, al Reus de la postguerra 

un grup d’emprenedors va posar en marxa una com-
panyia de rentadores. Amb les inicials dels cognoms 
dels cinc socis inicials (Cañadell, Ruano, Lozano, Lle-
vat i Solé, tots ells reusencs, i alguns amb àmplia 
trajectòria en el ram del tèxtil o de l’electricitat) van 
posar nom a la marca: Crolls.

Era un moment molt dur d’autarquia econòmica, 
i una rentadora no era pas un article de primera ne-
cessitat. Adreçat, doncs, a les famílies que podien 
permetre’s aquell luxe, l’empresa va presentar l’apa-
rell en societat a la Segona Fira de Mostres celebrada 
a Barcelona l’octubre del 1948. 

A la dècada del 1960 l’empresa va experimen-
tar una acceleració productiva, acompanyada en tot 
moment d’una gran presència publicitària en els 
mitjans de comunicació de l’època, especialment a 
La Vanguardia, amb eslògans molt encertats en la 
societat de l’època, com «Vostè senyora por tenir 
una Crolls». Era l’època del desarrollismo i aquesta 
rentadora va aconseguir fer-se un lloc a gran part de 
les llars espanyoles. 

En la dècada del 1970, Crolls fabricava set mil ren-
tadores l’any i tenien contractades més de tres-cen-
tes cinquanta persones. Va ser un motor econòmic 
important a la comarca. Aquest fou, també, el perío-
de en què la companyia va posar en marxa una po-
lítica de grans inversions i d’expansió internacional 
de la marca. Paral·lelament, l’expansió física de la 
companyia va anar acompanyada de l’aposta per 
nous productes: a banda de rentadores, s’hi fabri-
caven altres electrodomèstics com ara assecadores, 
rentaplats i aparells d’aire condicionat.

Després d’accions reivindicatives, tancaments, 
reunions i manifestacions, la Crolls va tancar defini-
tivament l’abril del 1984. [ 

L
a primera rentadora mecànica fabricada a Cata-
lunya va ser la TEDI (Talleres de Especialidades 
Domésticas e Industriales), que es fabricava a 
Barcelona a meitat dels anys 1950 en uns ta-

llers a Sant Andreu, amb llicència de la italiana Riber. 
Tenia la particularitat que es podia llogar per hores. 

Com va passar amb totes les marques de l’època, 
als anys cinquanta i seixanta la publicitat de TEDI 
va resultar molt eficaç. En el seu eslògan «Lavadora 
TEDI. Cómoda. Práctica. Económica. Elegante. El la-
vado perfecto por su forma ovoide» es pot copsar 
l’ús del llenguatge amb doble intencionalitat: per 
descriure el producte i per valorar, al mateix temps, 
com havia de ser la dona virtuosa.  [  

TEDI,
L’APARELL PER A  
LA DONA VIRTUOSA

r
La rentadora Tedi fabricada a Barcelona 
a la dècada de 1950 va ser una de les primeres 
rentadores elèctriques del mercat espanyol.  
Foto: Arxiu mNACTEC.
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un exemple del 
desenvolupament econòmic 
català a partir de l’esforç  
personal i familiar.

BRU,
LA PRIMERA  
AMB TURBINA

L
’any 1955, a la Fira de Mostres de Barcelona, 
es presenten les rentadores Crolls (Barcelo-
na) i Mobba (Badalona) a més a més d’Edesa 
(Mondragón), Otsein (Bergara) i Balay (Sara-

gossa). Però el model revolucionari va venir el 1956, 
de la mà de Lavadoras Bru. Aquesta marca va néixer 
a Barcelona l’any 1934 de la mà d’Alfons Bru, que va 
iniciar un petit taller dedicat a la fabricació de plan-
xes de mica per a la roba. Després de la Guerra Civil 
i amb la incorporació del seu fill, Lluís Bru Fenosa, es 
va ampliar el negoci familiar. 

Lluís Bru va revolucionar el mercat espanyol amb 
la primera rentadora amb turbina, que incorporava 
un braç que removia l’aigua. Però el veritable crei-
xement de la companyia va arribar amb la renta-
dora que feia tot el programa de rentat de manera 
totalment automàtica entorn de l’any 1964 i de les 
successives campanyes de publicitat a la premsa i, 
sobretot, a la televisió. Va ser una de les empreses 
que van incidir més en la publicitat per a vendre els 
seus productes, amb nous sistemes de màrqueting 
(demostracions en públic als entreactes del Liceu) 
i nous sistemes de finançament (deixaven les ren-
tadores a prova a les cases durant vuit o deu dies).

Davant de l’èxit i la demanda del mercat, el taller 
de Sant Gervasi aviat es va quedar petit i es van tras-
lladar a una planta de 45.000 m2 a Viladecans, que a 
la dècada dels anys setanta va arribar a ocupar més 
de 1.000 treballadors. L’empresa Bru es va convertir 
en un clar exemple del creixement que va experi-
mentar l’economia catalana al llarg del segle xx, en 
què un petit negoci familiar es va convertir en una 
de les empreses més importants de l’Estat espanyol.

A principis dels anys vuitanta la crisi va afectar 
l’empresa, que es va acabar fusionant amb d’altres 
del mateix ram, com Corberó, Kelvinator i New-Pol. 
El consorci d’aquestes empreses va funcionar fins a 
l’any 2000, quan va passar a ser propietat de la cade-
na de botigues d’electrodomèstics Expert. [ 

“Crolls va fer fortuna gràcies 
també a eslògans publicitaris 
molt aguts, com ara «Vostè 
senyora pot tenir una Crolls»

7
Rentadora 

Crolls, model 
Bali, presentada  

a Girona l’any 
1973. Foto:  

Museu de Reus.

b
Centrifugadora  
elèctrica Crolls.  
Foto: Arxiu mNACTEC. 

7
Rentadora 
Bru, model 

Comfort A 100, 
fabricada per 

Electro Mica SL 
 l’any 1957, amb 
 càrrega superior 

 i dos braços 
interiors. Arxiu 

mNACTEC.
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un producte senzill, 
barat i molt eficaç que 
transforma radicalment 
la higiene de les llars. 

EL LLEIXIU,
EL DESINFECTANT 

UNIVERSAL 

D
e la mateixa manera que antigament s’havia 
rentat roba amb cendra, també existia un llei-
xiu casolà per a la roba més bruta; s’obtenia 
afegint aigua bullent al carbó vegetal. Aquest 

procediment ja conegut a l’antiga Roma va arribar a 
finals del segle xviii i mitjan xix sense grans canvis. Es 
necessitava cendra fina i aigua clara. L’aigua s’escalfava 
i es dissolia en la cendra, de manera que la barreja 
resultant, un cop filtrada, tenia un efecte de lleixiu, en 
un procés químic en què la cendra, que conté carbonat 
potàssic, reaccionava amb els àcids grassos acumulats 

a la roba bruta i es produïa la saponificació. També hi 
havia qui enmig de la cendra posava un brot de llorer 
perquè la roba fes més bona olor. 

Ara bé, el lleixiu fet de cendres netejava però no 
tenia una acció blanquejant. Aquesta acció la va des-
cobrir en l’hipoclorit de sodi el químic francès Claude 
Louis Berthollet l’any 1785. Berthollet era director de 
tint dels Gobelins, una prestigiosa manufactura de París 
consagrada a la producció de tapissos per a la casa reial. 
A Javel, un petit poble a la riba del Sena, va descobrir 
una substància amb increïbles propietats blanquejants. 
Es tractava de l’hipoclorit de sodi. Berthollet la va ano-
menar eau de Javel i a partir d’aquí va començar a utilit-
zar-se exclusivament a la indústria tèxtil per blanquejar 
els teixits de cotó.

L’any següent del descobriment de Berthollet, i amb 
el suport financer del comte d’Artois, es va fundar una 
fàbrica química a Javel que va explotar el procés de 
decoloració del clor desenvolupat per Berthollet i va 
produir el lleixiu d’hipoclorit potàssic, un líquid fet a 
base de clor amb un alt poder blanquejador. 

Anys després, el 1799, el químic escocès Charles Ten-
nant va descobrir el procediment per transformar l’aigua 
de Javel en pols que s’afegia a la bugada. Aquesta pols 
va permetre, a més, crear el primer full de paper de 
color blanc; fins aleshores, el paper havia estat sempre 
d’un color groguenc.   

EL CONILL, EMBLEMA DEL LLEIXIU
L’empresari del lleixiu Casamitjana va encarregar a l’artista 
polifacètic Apel·les Mestres el logotip comercial. A finals  
del segle xix hi havia molta població analfabeta i Mestres 
va dissenyar un conill que ajudaria a identificar fàcilment la 
marca. El conill aviat es va associar al lleixiu i es va convertir 
en un dels emblemes de la publicitat a Espanya. 

doSSiEr

b
Lejía Conejo, avui i ahir. 
Col·lecció Raquel Castellà.

7
El químic francès 

Berthollet va descobrir,  
l’any 1789, l’acció decolorant 

dels hipoclorits.

j
La publicitat i les 
etiquetes del lleixiu sovint 
tenien dissenys acurats.  
Col. Raquel Castellà.
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EL LLEIXIU ANTISèPTIC I LES EPIDèMIES 
El 1801, Pierre-François Percy va apreciar el poder higiènic 
i antibacterià del lleixiu i va introduir-ne l’ús a l’hospital 
Hôtel-Dieu de París per fer la neteja. El resultat es va veure 
després d’uns mesos d’aplicar el lleixiu diluït amb aigua 
al terra i als llits de metall: es va reduir la mortalitat per 
infeccions d’una manera increïble. 

A finals del segle xix, Louis Pasteur va descobrir que 
els microorganismes són els causants de les malalties 
infeccioses i va demostrar que l’aigua de Javel era 
l’antisèptic més eficaç per erradicar els gèrmens. I durant  
la Primera Guerra Mundial fou l’antisèptic més utilitzat  
als hospitals de campanya per a la desinfecció de ferides.

Aviat es va veure la utilitat del lleixiu per desinfectar 
la roba en un moment en què la gent no es dutxava 
diàriament com ara i les epidèmies de tot tipus eren 
habituals. 

L’any 1897 es va fer un ús massiu de lleixiu a l’aigua del 
comtat anglès de Kent per erradicar una epidèmia de tifus.

Malauradament, el producte ha tornat a ser essencial 
a les nostres vides per la recomanació d’utilitzar-lo 
per desinfectar superfícies i objectes, i impedir així la 
transmissió del coronavirus. 

El farmacèutic francès Antoine Germain Labarraque 
va revisar la fórmula del comte d’Artois uns anys més 
tard i va canviar el potassi per sodi. D’aquesta mane-
ra, el 1820 naixia la fórmula del lleixiu modern que 
ens ha arribat fins a l’actualitat. Una dècada després, 
a Anglaterra es produïen més de mil cinc-centes tones 
anuals del blanquejador en pols de Tennant i es difonia 
l’eslògan publicitari «Mai el blanc fou tan blanc». Sens 
dubte, havia començat l’era del lleixiu.

CoNEjo, UNA mARCA hISTòRICA
Durant un temps, però, el lleixiu casolà encara va con-
viure amb l’industrial. Però la difusió d’aquest últim va 
fer que l’activitat artesanal de desinfecció i blanqueig de 
la roba s’acabés i s’imposés el lleixiu comercial. El 1889 
es va començar a vendre la primera ampolla del primer 
lleixiu comercialitzat a Espanya, el de la marca Conejo.

Efectivament, les primeres ampolles de lleixiu Conejo 
van arribar a finals del segle xix de la mà de l’empresari 
Salvador Casamitjana, fundador a Sants de l’empresa 
familiar Casamitjana Mensa per comercialitzar el pro-
ducte amb el nom de Conejo-Estrella. 

En un primer moment el lleixiu Conejo es venia a 
granel i era distribuït amb carros per tot el país. Aviat 
l’extraordinària acollida del producte, molt valorat tant 
pel poder blanquejador com pel de desinfecció, així 
com pel baix cost, el va convertir en un producte indis-
pensable a les llars. L’alta demanda va fer que el local 
de l’empresa a Sants aviat quedés petit, i la factoria es 
va traslladar a Montgat, en un local més gran. 

El 1967 el lleixiu va passar a envasar-se en ampolles 
de plàstic i deixaren d’utilitzar-se les tradicionals ampo-
lles de vidre retornables. El 1973 creen el primer lleixiu 
destinat únicament a la roba, el lleixiu Neutrex, que 
irromp al mercat espanyol amb força.

Deu anys més tard, el 1977, Casamitjana Mensa és 
adquirida per l’empresa californiana Clorox, líder del 
mercat americà de lleixius. Un any més tard la marca 
Conejo esdevé la primera marca de lleixiu que s’anuncia 
per televisió. L’any 1984 neix el producte Estrella, un 
lleixiu que incorpora detergent per garantir la neteja i 
la desinfecció, i es converteix en tota una revolució al 
mercat i un dels productes més utilitzats actualment. 
Més tard, surt Estrella Pino, la primera varietat perfu-
mada del lleixiu. 

Actualment l’empresa pertany a la multinacional ale-
manya Henkel i és líder en la comercialització de lleixiu 
a Espanya amb les tres marques: Conejo, Neutrex i Es-
trella. L’Estat espanyol, potser per la llarga tradició, és 
el segon gran consumidor de lleixiu d’Europa i el cinquè 
de tot el món. [ 

L’AMPOLLA gROgA 
INCONFUSIBLE
Durant una part del segle 
xx el lleixiu es venia en 
envasos blancs. Però davant 
del perill d’intoxicació en 
ser confós amb la llet o 
altres envasats similars que 
s’havia donat en algunes 
ocasions, en certs països es 
va promulgar una llei que 
feia distribuir el lleixiu en 
ampolles d’un altre color, 
usualment groc. 

7
El lleixiu és un producte fàcil de 

produir industrialment. A Catalunya 
aviat van sorgir moltes marques. 
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lupat gràcies al mercat interior, mentre que Màlaga i 
Mallorca devien bona part de la seva preeminència al 
mercat antillà. En sisè lloc, hi havia Barcelona, que pro-
duïa per al mercat interior.

Les innovacions tecnològiques vingudes amb l’arri-
bada del vapor també van significar un canvi: la indús-
tria barcelonina inicià un intens procés modernitzador 
a partir de la dècada de 1870, cosa que va possibilitar 
l’exportació al mercat antillà. Després del 1880 ja s’ha-
vien convertit en la principal i pràcticament única ex-
portadora de sabó als mercats d’ultramar.

EL PRoCéS D’oBTENCIó 
El sabó és el resultat de combinar, en una caldera, un 
greix i un àlcali. Quan el greix es combina amb la potas-
sa s’obté sabó tou; quan ho fa amb la sosa s’obté sabó 
dur. La descripció més antiga sobre les saboneries pro-
cedeix dels grans enciclopedistes, Diderot i D’Alembert, 

A
ntigament s’utilitzava cendra per rentar. El car-
bonat potàssic de la cendra reacciona amb els 
greixos de la roba bruta i provoca la saponifi-
cació; de fet, actua com a blanquejant d’una 

manera similar al lleixiu. Sabem que ja els pobles clàs-
sics elaboraven sabó a partir d’aquesta matèria. El pro-
cés de síntesi química era relativament senzill: s’obtenia 
bullint les cendres amb greixos d’animal i aigua. 

Més endavant, a Marsella, durant el segle ix, i a Ve-
nècia, Savona i Gènova, durant el segle xv, el sabó for-
mava part d’importants transaccions comercials. 

Nicolas Leblanc, el 1791, va descobrir un mètode ba-
rat per fabricar sabó a partir de la sal. Però ni el sabó 
serà un producte d’ús generalitzat ni la saboneria podrà 
ser qualificada com una activitat industrial fins ben en-
trat el segle xix. La industrialització ha tingut un paper 
determinant en la transformació de la indústria sabo-
nera, que no es consumeix massivament fins que no 
esdevé un producte barat. 

L’historiador Ramon Ramon també relaciona el crei-
xement del consum de sabó de finals del segle xviii i 
principis del xix amb la millora del nivell de vida, que 
incideix positivament en l’atenció a la higiene personal. 
Aquesta necessitat creixent de més producte per al con-
sum diari fa que s’abandoni la producció casolana i creixi 
la demanda i el consum de sabó produït de manera 
industrial. Hi ajuden també, i de manera extraordinà-
ria, les investigacions de Pasteur, que demostren que 
la higiene personal reduïa l’expansió de les malalties. 

Però el que va significar una veritable revolució per a 
la indústria sabonera va ser la introducció de noves ma-
tèries al llarg del segle xix. Els ingredients representaven 
un 70-80 % dels costos de la fabricació. La introducció 
de matèries més eficients i econòmiques va permetre la 
producció a gran escala. L’accés a aquestes serà el que 
determinarà l’èxit de les empreses saboneres.

A mitjan segle xix, les principals indústries saboneres 
peninsulars es troben a Badajoz, Madrid, Sevilla, Màlaga 
i Balears. Badajoz, Madrid i Sevilla s’havien desenvo-

r
Sabó Jabalí de l’empresa Barangé de Granollers,  
una marca que va competir en el mercat amb el sabó  
El Lagarto. MHC. Col·l. Josep Castellà i Suriñach.

7
Diferents marques de blauet, segle xx.

MHC. Col·lecció Josep Castellà i Suriñach.

la indústria dels sabons i dels 
detergents té un llarg recorregut. 
Algunes marques emblemàtiques 
que exporten avui arreu del món 

van néixer a Catalunya. 

DE LA CENDRA  
AL DETERgENT 
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que publiquen a la seva Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et métiers, del 1775, 
una descripció de com és una fàbrica de sabó. 

A partir de la dècada de 1880, i pel que fa als sabons 
de Marsella, el sabó marbrat deixava pas a l’unicolor o 
sabó blanc escumós, produït amb olis de llavors olea-
ginoses exòtiques (cacauet, coco o copra) i amb sosa 
Solvay. Però, en especial, va ser l’augment del comerç 
d’olis de coco i palma, juntament amb la incorporació 
d’altres matèries auxiliars, el que va tenir un impacte 
més fort, perquè els olis de coco i palma tenen una gran 
facilitat per saponificar-se, generen una gran quantitat 
d’escuma, tenen més capacitat per absorbir matèries 
de càrrega i, per tant, permeten uns rendiments alts.

Els saboners francesos, britànics, alemanys o bel-
gues, per esmentar els més importants d’Europa, no van 
parar d’extreure seus, llavors de cacauet, coco o palma 
de les possessions colonials, i de fer comandes, al ma-

EL SABó ROCAMORA
El triomf exportador de Barcelona pertany 
pràcticament a una sola empresa: la Rocamora.  
El 1879, les seves exportacions representaven més 
del 65% de tot el sabó exportat per la duana de 
Barcelona. Vint anys després, aquest percentatge 
havia augmentat al 95%. 

A començaments de la dècada de 1890,  
els Rocamora produïen anualment més de vuit mil 
tones de sabó. En el mateix període, la raó social 
Lizariturry y Rezola, de Guipúscoa, una altra  
de les grans empreses saboneres del moment, 
tenia una capacitat de producció d’entre tres mil  
i 3.600 tones de sabó l’any, força inferior a la dels 
saboners barcelonins. El 1903, el Syndicat des 
Fabricants de Savon de Marseille atorgava a les 
saboneries més importants de la capital provençal 
una producció anual de deu mil tones. Aquell 
mateix any, els Rocamora n’estaven produint 
6.236, gairebé el 63 % del que feien els grans 
saboners marsellesos!

LAgARTO 
El famós sabó Lagarto el va començar a fabricar 
l’empresa basca Lizariturry y Rezola, que va posar-
se en contacte amb Peter Krebitz per dissenyar la 
seva fàbrica de sabó, una de les més modernes del 
continent europeu; Alfons XIII la va visitar el 1924. 
El sabó Lagarto es va popularitzar gràcies a la 
impressionant campanya de disseny i comunicació 
del dissenyador Pedro Antequera Azpiri, que va 
convertir els seus cartells en obres d’art.

r
Sabó en pols Lessive «Pierrette», c.1950. 
MHC. Col·lecció Josep Castellà i Suriñach.

7
Pastilla de sabó El Lagarto, 

entre 1940-1950. Fet amb sosa 
càustica, oli animal i vegetal i infusió 

per donar olor. Foto: MHC. Col·lecció 
Josep Castellà i Suriñach.

DETERSOLíN 
Fou el primer sabó líquid específic per 
a rentadores fabricat a Espanya, per 
Alcornordeman, SA, fundada el 1943  
com a fabricant de detergents, productes 
de neteja en general i sabons amb  
el nom de Jabones Casado. L’any 1973 
creen el seu producte estrella:  
Detersolín Automáticas.

j
Fàbrica de sabó alemanya l’any 1917. 

Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo.



44

doSSiEr

“ Manuel Luque  
va ser l’ideòleg d’un 

lema trencador, el 
 famós «Busque, 

compare y si 
encuentra algo 

mejor, cómprelo»

teix temps, de carbonats sòdics o soses càustiques a les 
indústries químiques. Com a resultat d’això, al llarg del 
segle xix, i especialment des de l’últim terç, el comerç 
internacional de noves matèries oleaginoses i àlcalis 
artificials va experimentar una expansió extraordinària.

NEIx EL DETERGENT SINTèTIC
A principis del segle xx, els químics alemanys Geisler i 
Bauer van descobrir el procediment per fabricar sabó 
en pols. El 1907, la companyia Henkel, de Düsseldorf, 
va començar a vendre el primer detergent en pols del 
mercat; consistia en una mescla de sabó tradicional al 
qual es van incorporar perborat i silicats sòdics. Es deno-
minà amb les tres primeres lletres de cada ingredient: 
Persil. També van ser alemanys els primers a fer sabó 
sintètic i detergents, durant la Primera Guerra Mundial.

Abans d’això s’emprava sabó d’escates, és a dir, sabó 
ratllat, una primera «revolució» dins del sabó de rentar 
roba ja que es dissolia a l’aigua molt més fàcilment que 
el sabó en pastilla. A Catalunya, la dècada de 1930, just 
abans de la guerra, van començar a aparèixer els deter-
gents en pols: Netisuau, fabricat a Sabadell; Copos Lux, 
Libel, etc. La guerra va aturar aquesta producció que, 
com en altres camps, va esdevenir un parèntesi d’uns 
vint anys fins que es va tornar a produir i popularitzar. 
Norit, per exemple, apareixerà el 1944. 

Quan aparegueren les rentadores automàtiques es 
creà una demanda progressiva de substàncies més 
actives i que es comportessin millor en aigües dures 
(més riques en ions de calci), ja que disminuïen la hi-
drosolubilitat del sabó. Abans això arrossegava el sabó, 
cosa que minimitzava el temps de contacte que tenia 
amb la roba. Així va ser com van aparèixer al mercat 
domèstic productes detergents d’origen industrial, que 
van anar incloent mescles de tensioactius amb altres 
substàncies (coadjuvants, com ara polifosfats, silicats, 
carbonats i perborats, i agents auxiliars inclosos, com 
ara enzims, substàncies fluorescents, estabilitzadors 
d’espuma, colorants i perfums). Els primers detergents 
d’aquest tipus, derivats del benzè, s’utilitzaren àmpli-

ament als anys quaranta i cinquanta del segle passat, 
però no eren solubles ni biodegradables, cosa que els 
feia molt contaminants. Una segona generació de de-
tergents, els alquilsulfonats lineals, són menys tòxics, 
ja que són biodegradables.

A partir del 1950 els productes basats en el sabó van 
ser gradualment substituïts per detergents sintètics, que 
funcionaven molt bé per eliminar taques, i es van con-
vertir en un producte comú a totes les llars. Aquesta in-
dústria es va desenvolupar extraordinàriament, amb la 
producció de sabons en pols, suavitzants, blanquejants, 
productes llevataques, detergents concentrats, etc. 

LA SoSA SoLVAy 
L’ús de la sosa Solvay va permetre abaratir conside-
rablement el procés de fabricació dels detergents, ja 
que aquest producte en potencia considerablement els 
efectes. Aquest producte de gran importància industrial 
rep aquest nom pel químic belga Enric Solvay, que va 
desenvolupar un mètode per a la producció de carbonat 
de sodi (el que es coneix tradicionalment com a sosa) 
i va inventar la torre Solvay de carbonatat, en la qual 
una solució de sal d’amoníac es pot mesclar amb diòxid 
de carboni. El 1861 va adquirir la primera patent per a 
la producció de sosa i va fundar empreses en diversos 
països, entre els quals hi havia Catalunya.

DETERGENTS CATALANS EmBLEmÀTICS
L’any 1922 Antonio Marca Caricchio va crear una em-
presa dedicada a la comercialització de tints d’ús do-
mèstic, Tintes Iberia. L’empresa, Industrias Marca, va 
assolir un gran èxit amb el tint domèstic Iberia, en un 
temps en què la roba s’aprofitava molt i que, per tant, 
tenyida de nou, es podia fer servir durant molt temps. 
L’empresa va crear altres productes d’èxit, com l’insec-
ticida Orión (1928), el primer fabricat a Espanya. 

El 1944 treuen al mercat el detergent Norit, amb el 
seu popular símbol, el borreguito, amb un famós cartell 
obra de Josep Sala Llorens, acompanyat d’una cançó que 
s’escoltava molt a la ràdio i d’un lema que associava al 
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detergent el component de la suavitat, i que no era sinó 
la qualitat: «Si usa Norit ya usa lo mejor».

Dècades més tard compren la marca Gior (Roig al 
revés), creada per Isidoro Roig Pla, i el seu lema: «Un 
poco de pasta, basta», així com la famosa cera Alex. 

Avui el Grupo AC Marca integra altres submarques 
com Ceys, Yak, Giorgi, Mum, Hidrogenesse o Aftersun. 
Les fàbriques de productes de la llar i higiene personal 
són a Bigues i Riells i a Sant Llorenç d’Hortons. 

LA SENSACIoNAL CAmPANyA DE mANUEL LUQUE
A Granollers, l’any 1934, Joan Camp Uñó va fundar una 
empresa de sabons que fabricava inicialment lleixiu 
i sabó d’escates. La Camp es va fer famosa quan els 
propietaris van contractar Manuel Luque, un direc-
tiu canari, per professionalitzar la direcció i reflotar 
la companyia en un moment en què passava per se-
rioses dificultats després del fracàs de la política de 
preus baixos que havien impulsat. Luque va ser l’ideò- 
leg d’una estratègia publicitària trencadora a Espanya, 
d’inspiració nord-americana, amb la famosa sentència: 
«Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómpre-
lo», i d’un pla de viabilitat que va permetre capgirar els 
números de Camp en només divuit mesos.

El pla de viabilitat va anar sobre rodes i en poc temps 
productes en pols com Colon i Elena ja tenien una quarta 
part de la quota de mercat espanyol, en competència 
amb gegants internacionals com Unilever o Henkel. 

L’empresa va ser un dels motors econòmics del Va-
llès Oriental els anys vuitanta i, finalment, el 1989, els 
germans Camp van optar per vendre-la a l’alemanya 
Benckiser. Deu anys després, Reckitt i Benckiser es van 
fusionar i van establir la societat que actualment con-
trola la fàbrica i continua fent els detergents originals, 
com ara Colon, Elena i Flor. [

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

  Montse Armengol i Rosa Serra Rotés són historiadores. 

b
Atès l’ús generalitzat i domèstic d’aquests productes,  
la publicitat ha estat i segueix sent fonamental en el món  
dels sabons i dels detergents. Col·lecció Raquel Castellà.
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Flix
lA viDA i lA 

NAvEgACió A lA 
voRA DE l’EBRE

uN PASSEig PER l’úNiCA 
ColÒNiA iNDuSTRiAl quíMiCA 

DE CATAluNyA ENS  
DESCoBREix uN BARRi 
PECuliAR BASTiT A lA 

RiBERA D’EBRE SoTA lA 
DiRECCió D’iNDuSTRiAlS 

CENTREEuRoPEuS.  
ENS APRoPEM TAMBé  
Al Riu, PER DESCoBRiR  
ElS giNyS RElACioNATS  
AMB lA NAvEgACió. 

text Montse Armengol  
i Josep Antoni Collazos Ribera 

fotos Arxiu Municipal de Flix
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j
Colònia Fàbrica de Flix, també 

coneguda com el Barri Internacional, 
perquè inicialment l’habitaven tècnics 

estrangers que van ser requerits  
per la direcció de l’empresa.
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significava de control social. L’empresa es consolidava, i 
com que va fer venir tècnics estrangers per treballar-hi, 
va caldre construir habitatges per allotjar-los. Per això 
es va anomenar, en un primer moment, el Barri Interna-
cional, perquè els primers habitants, en bona part, van 
ser estrangers. Posteriorment, en acollir més gent local, 
es va passar a conèixer com la Colònia Fàbrica de Flix. 

LA URBANITzACIó DE LA CoLòNIA
En aquesta etapa de creixement es van construir vint-i-
tres edificis, habitatges que disposaven de jardí i hort, 
i alguns blocs, bastits per la necessitat de viure a prop 
de la fàbrica. Entre els anys 1915 i 1917 es va construir 
també el casino, d’aspecte sobri i elegant, al més pur 
estil alemany, que servia de residència per als tècnics 
i tenia una sala principal i d’altres que es feien servir 
per a reunions, i també una biblioteca; el menjador per 
als obrers, important punt de trobada, amb sala de ball 
i teatre; la Societat Cooperativa Electra, economat on 

N
Cases adossades, una altra tipologia, 
la més emblemàtica en aquesta colònia, 
d’habitatges per als treballadors.

7
Llevat de les cases encara habitades, 

l’estat de conservació de bona part 
d’edificis de la colònia és pèssim. Existeix 

un projecte de rehabilitació i 
transformació del conjunt en un espai 

d’interès cultural i turístic.

É
s un paisatge fabril centreeuropeu enmig d’un 
ambient agrícola mediterrani de vinyes, oliveres 
i ametllers», va escriure l’eminent geògraf Pau 
Vila en descobrir aquest indret. Als afores de Flix, 

al costat de la factoria de la Sociedad Electro-Química, 
s’alça l’anomenat Barri Internacional o Colònia Fàbrica. 
És una urbanització insòlita, habitada encara avui per 
unes dues-centes persones, amb edificis d’interès per-
què recorden l’arquitectura centreeuropea, i que no eren 
sinó el conjunt d’habitatges per als treballadors de la 
fàbrica, que es van bastir a partir del 1897 amb capital 
espanyol, suís i alemany. La Sociedad Electro-Química 
de Flix va ser la primera companyia d’Espanya i la ter-
cera d’Europa que va aplicar l’electricitat en la fabricació 
de clor; la planta de producció de clor, que va ser el 
motor de l’empresa, va tancar l’any 2017.

El primer moment d’impuls d’aquesta urbanització va 
ser a partir del 1907, sota la direcció del doctor Müller, 
un fervent defensor del sistema de colònia per tot el que 

«

la dEScobErta
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s’adquirien els queviures i altres productes de primera 
necessitat, i uns blocs d’habitatges, els més humils de 
l’època, avui desapareguts. 

De fet, la colònia no necessitava dotar-se de tots els 
serveis, perquè el poble era molt a prop i els treba-
lladors hi podien fer cap en una curta caminada. En 
contrapartida, la nova urbanització va portar molta pros-
peritat a Flix, perquè disposava, per exemple, d’una font 
d’aigua potable quan no n’hi havia cap a tot el poble. Va 
facilitar, doncs, el subministrament d’aigua depurada i, 
de retruc, es va estendre l’enllumenat.

La Guerra Civil va destruir bona part de la fàbrica i de 
la colònia, que va viure una segona etapa constructiva a 
partir dels anys quaranta. Aleshores es va ampliar amb 
nous grups de cases, una escola, l’edifici del mercadillo, 
un nou menjador per als obrers, una capella i una clínica 
que va ser capdavantera pels serveis que oferia als anys 
cinquanta i seixanta, quan no hi havia hospitals propers 
i les carreteres eren força dolentes.

Avui, en una passejada per l’indret, criden l’atenció 
fins a disset edificis d’interès que recorden l’origen cen-
treeuropeu de la colònia, especialment la casa del doc-
tor Müller, el casino, l’antiga casa del metge i la clínica. 
Són tots propietat d’Ercros, però molts habitatges conti-
nuen habitats per persones que havien estat vinculades 
a l’empresa; és, de fet, de les poques colònies quími-
ques habitades a Europa. Per això, si es té l’oportunitat 
de tenir una conversa amb els veïns, la descoberta de 
la Colònia Fàbrica esdevé tota una lliçó d’història oral. 

EL PAS DE BARCA
Tot deixant enrere la Colònia Fàbrica, i travessant Flix, 
anem a buscar la riba de l’Ebre per conèixer un altre punt 
d’interès de la història tècnica de la població. Fins a la seva 
desaparició als anys seixanta del segle passat, la nave-
gació fluvial fou una activitat habitual de les poblacions  

“Gràcies a la indústria química, 
Flix va deixar de ser un 
poble agrari per convertir-se 
en un poble industrial, motor 
econòmic de la comarca

b
Postal del Casino. Disposava de jardins i pistes de tennis, 
aquestes darreres avui inservibles. Actualment se n’ocupa una cadena 
privada del sector de l’hostaleria. 

7
Lo Casino, 
construït el 1917, 
és un dels edificis 
més emblemàtics de 
la colònia, rèplica 
del casino que hi 
havia a l’estació 
de ferrocarrils de 
Frankfurt.
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El pas de barca consisteix en dos llaüts (embarcació 
tradicional de l’Ebre) units per una plataforma. Tot el 
sistema va unit a un cable que travessa el riu d’una vora 
a l’altra (la gúmena). Antigament s’aprofitava el cor-
rent del riu per moure la barca i, manejant els timons, 
el transport anava en un sentit o altre de les vores. 
Des de finals dels anys seixanta, la tracció és elèctrica, 
atès el poc corrent existent d’ençà de la construcció de 
l’embassament i la central hidroelèctrica. Igualment, es 
canviaren els taulats d’accés a la barca, substituint-ne 
els antics, que eren fixos, per uns de mòbils. 

D’altra banda, si bé la imatge que tenim de la barca 
és la dels dos llaüts amb la plataforma, tampoc això 
no ha estat sempre així. Antigament el pas de la barca 
l’integrava un sol llaüt. Es diu que fou per necessitats 
militars, per poder transportar artilleria, que es creà el 
sistema de dos llaüts amb plataforma i que aquest canvi 
s’introduí a començaments del segle xix, amb motiu de 
la guerra del Francès.

LA RESCLoSA
Pel que fa a la resclosa, la construcció fou paral·lela a la 
de l’embassament i la central hidroelèctrica, obra que 
s’efectuà entre mitjan anys trenta i quaranta del segle xx.  
En un moment en què la navegació fluvial encara per-
sistia, la resclosa era un element necessari per facilitar a 
les embarcacions el canvi de nivell del riu generat per la 

a la vora de l’Ebre. El riu representà la principal via de 
comunicació del ter ritori ebrenc durant segles, fins que 
altres vies terrestres (el ferrocarril i el transport per 
carretera) progressivament li van anar prenent aquest 
protagonisme secular.

Al marge del revifament de la navegació fluvial grà-
cies al turisme i a les activitats esportives, gairebé arreu 
resten vestigis de l’antiga i importantíssima navegació 
fluvial. La població de Flix no és aliena a aquest fet i 
conserva dos elements peculiars i essencials: el pas de 
barca del Riu de Baix i la resclosa.

Els passos de barca representen un sistema per 
travessar el riu d’una vora a l’altra. En rius de certa 
amplada com l’Ebre, abans era difícil bastir un pont, i 
aquest sistema de creuar-lo fou un dels més utilitzats. 
A Flix ja està documentat a l’edat mitjana i, de fet, es 
disposaren fins a l’any 1951 de dos passos de barca: 
un d’ubicat a la zona del Riu de Dalt (la zona d’inici del 
meandre) i l’altre, el del Riu de Baix (la zona de sortida 
al meandre). La construcció de l’actual pont aprofitant 
la infraestructura de la presa de l’embassament motivà 
que es deixés d’utilitzar el pas del barca del Riu de Dalt, 
mentre que persisteix actiu des de llavors i fins a l’actu-
alitat el pas del Riu de Baix. La seva comesa principal és 
facilitar l’accés a  les finques rurals que hi ha a la vora 
esquerra. Amb tot, se n’han fet més usos, i avui dia ha 
esdevingut un atractiu turístic més de Flix.

la dEScobErta
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presa. Entrà en funcionament l’any 1948, substituint la 
resclosa del Riu de Dalt, de la qual es poden visitar les 
restes. L’originalitat de l’actual resclosa és el traçat: a 
través d’un túnel, un canal de navegació (paral·lel al ca-
nal de força de la central) travessa la muntanya. Aques-
ta infraestructura, molt activa els primers anys, des de 
la finalització de la navegació tradicional la dècada dels 
seixanta, s’utilitza molt esporàdicament, sobretot per 
facilitar el pas d’embarcacions esportives. [ 

Montse Armengol és historiadora.  
Josep Antoni Collazos Ribera és responsable de l’Arxiu 

Municipal de Flix i secretari de l’Associació Cultural La Cana.

“Quan la navegació  
fluvial persistia, 

la resclosa era 
necessària per 

facilitar a les 
embarcacions el  

canvi de nivell

j
El pas de barca és avui un 
dels atractius turístics de Flix. 
Foto: Josep Antoni Collazos.

V
Pas d’un llaüt, embarcació tradicional 

de l’Ebre, per la resclosa de Flix.

V
La resclosa 

de Flix es 
va acabar 

de construir 
l’any 1858, i 
va funcionar 
fins a l’any 
1947. Foto: 

Josep Antoni 
Collazos.

 
Per saber-ne més 

• GISBERT TORNÉ, Albert. «El Barri Internacional».  
A: Centenari de la Fàbrica. De la Sociedad Electro-Química 
de Flix a Erkimia 1897-1997, Ercros, Flix, 1997, pàgs. 53-69. 

• CERVELLó RODES, Frederic, i FORN PERRAMON, Clara.  
«El conjunt industrial de la fàbrica i la colònia química  
de Flix». A: Miscel·lània del CERE, núm. 19. Centre  
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Flix, 2008.

• ASSOCIACIó CULTURAL LA CANA.  
http://associaciolacana.blogspot.com
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David Andrés, xef Entrem al Museu de la 
Pell d’igualada i Comarcal 

de l’Anoia amb el seu 
veí, xef del via veneto, 

David Andrés. Amb el seu 
germà xavier fa sis anys 
va transformar un antic 

magatzem de l’adoberia 
del seu avi en el restaurant 

Somiatruites d’igualada. 
és al costat de l’antiga 

cotonera Cal Boyer i 
l’adoberia Cal granotes, que 

avui són part del Museu 
de la Pell. Exemples de 

transformacions, totes, al 
barri del Rec, i grans lliçons 
de sostenibilitat, de passat 

reconvertit en present, 
d’espais de treball on 

bategava i bateguen història 
i vida de la ciutat.

text  Carme Escales  
fotos  Enrique Marco 

H
«

em de tornar  
al Rec tota la vida 
que ens ha donat»
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A
lguns estudis científics diuen que les memòries 
que ens evoquen les olors experimentades 
en la nostra infància poden arribar a quedar 
molt més fixades al cervell que les d’un so o 

qualsevol imatge. En aquell racó del cervell que guarda 
memòries i emocions, el cuiner David Andrés emmagat-
zema una olor que el porta directament a l’adoberia del 
seu avi. Aquella fortor de pells encara fresques, de les 
piles de carnassa que en sortia i dels productes que es 
feien servir per tenyir-les, de seguida el connecta també 
amb el record dels grans bombos girant amb les pells 
a dins, fent un escàndol estrepitós.«Recordo a tothom 
brut, una olor impressionant i molt poca llum. I l’aigua 
que esquitxava a cada volta que feien els bombos», 
rememora el xef.

Era exactament el que es podia trobar obrint les por-
tes de qualsevol de les naus del barri del Rec, ara fa tren-
ta anys. La foscor, el soroll i la intensa olor van segellar el 
mateix record per a tothom d’aquell barri ple d’adoberies. 
Tanta brutícia i austeritat, la simplicitat d’eines, i hores i 
hores de feina a mà treballant pells de vaca, enormes 
i pesants, van obrir, però, un bon tros de futur a la ciu-
tat d’Igualada. És la història que millor sap explicar el 
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, la 
que més coneixen els igualadins, els fills i els nets dels 
adobers. 

Aquell motor tan potent que era l’adoberia de pells, 
el treball feixuc i dur, de sol a sol, no estava gaire ben 
vist. «Quan jo era petit se sentia dir que el nostre riu 
—l’Anoia— era molt contaminat», recorda en David An-

viSita guiada

“Recordo l’aigua que 
esquitxava a cada 
volta que giraven  
els bombos
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drés. Ara, en canvi, se sorprèn de veure el canvi d’al-
gunes fàbriques que treballen amb la tecnologia més 
neta i puntera, i aconsegueixen productes d’altíssima 
qualitat respectant el medi. «És maca l’evolució que està 
tenint el barri; avui al nostre riu hi viuen ànecs», afirma 
amb orgull. 

La fidel recuperació de l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes, del segle xviii, i de la fàbrica cotonera del Cal 
Boyer, del xix, avui espais visitables com a Museu de 
la Pell, ens ajuda a tots a posar en valor el patrimoni 
fabril, econòmic i social de la ciutat d’Igualada. També 
la restauració del mateix rec que dona nom al barri, el 
canal d’aigua contigua al perfil del barri de fàbriques, 
tan vital per a aquestes indústries, és un exemple de 
com validar el passat per recordar-nos d’on venim i fer-
lo còmplice del nostre present i futur. 

Avui el rec i els seus entorns rehabilitats són espai de 
celebració de jornades que conviden a descobrir-lo, com 
el Rec.0, el festival de pop-up stores de moda, street 
food i música a Igualada que se sol celebrar al maig. 
També ha esdevingut itinerari de passeig, a peu o en 
bicicleta, un atractiu circuit per sortir a córrer o caminar 
i ventilar problemes i emocions.

El rec és un vincle entre les arrels industrials i la vida 
moderna, i un recordatori de la necessitat de tenir espais 
naturals i aigua a les nostres vides. També els nostres 
avantpassats i les persones que ens envolten ens aju-
den a construir vincle i estima als llocs. En David ens 
explica: «La meva àvia Antònia, la mare del meu pare, 
que sempre dic que és la meva millor amiga, s’estima 
el rec perquè era el lloc on portava el seu ramat de 
cabres a passejar». L’avi patern, un home culte, artista 
igualadí, es va fixar en aquella pastora i s’hi va casar, i 
ella va canviar el ramat per la llana. Va treballar en una 
fàbrica de mitjons fins que l’avi va decidir muntar una 
empresa d’estampació per poder compaginar el que tots 
dos sabien fer, ajuntant les capacitats de l’un i l’altra: 
l’art i els teixits. 

En David és hereu d’una gran empenta emprenedora. 
A dues bandes. Els seus altres avis, els materns, també 
van engegar negocis. Ell va posar en marxa una adobe-
ria (Morera) i ella, una botiga d’articles de pell al centre 
d’Igualada. Per això, quan entrem a Cal Granotes, el 
nostre protagonista obre bé els ulls i para atenció. «Així 
aprendrem», diu, quan iniciem la visita guiada. Allà a 
dins hi ha tantes referències a la vida que coneix...  

“El més interessant 
d’aquest museu  
és que t’explica 
l’ofici d’adober  
i tots els oficis que  
el complementaven 
o dels quals  
les adoberies  
se servien, com  
el de sabater  
o el guarnicioner
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És la vida dels seus, al tèxtil i a la pell, les dues indústri-
es fortes d’Igualada que el Museu posa en valor de ma-
nera sublim. I, segons ens expliquen les responsables 
del centre, la intenció és modernitzar la museografia 
per transmetre al visitant que el sector de la pell a 
Igualada és molt més que patrimoni i indústria viva, i 
que implica els àmbits de la  recerca, l’educació, el medi 
ambient i el disseny. 

Edificis antics plens d’història oberts a la vida, vi-
vències i plaers actuals. Sense moure’ns del barri del 
Rec, a l’antic magatzem de l’adoberia del seu avi fa sis 
anys que el germà d’en David, en Xavier, arquitecte, 
va dibuixar-hi el restaurant Somiatruites, una magnífica 
transformació amb 460 m2 de planta. «Vam conservar 
al màxim elements com ara les gelosies (llistons de 
fusta encreuats en obertures de paret) per deixar en-
trar la ventilació per assecar les pells però no el sol», 
precisa en David. «Sota de l’edifici hi ha un pou», ex-
plica. Perquè Igualada, tal com ens puntualitzen durant 
la visita a Cal Granotes, és plena d’aigües subterrànies. 
L’aigua, que és part de la riquesa dels petits industrials 
igualadins, rega ara l’hort que a sobre del restaurant 

Somiatruites, a la tercera planta, els germans Andrés 
cultiven de forma totalment sostenible. Hort i set ha-
bitacions d’un hotelet han arribat per fer florir «el gen 
igualadí i familiar que sempre hem tingut», assegura 
en David, cofoi.

Ara, molts dels especialistes de grans firmes interna-
cionals que arriben a la ciutat per veure i certificar el bon 
fer de les seves peces de cuir, s’allotgen en aquest antic 
espai adober on ara se serveixen bons plats de cuina. 
«Fer alguna cosa aquí, per a nosaltres significava fer 
arrels, i no hi havia millor barri que el Rec per fer-ho», 
exposa en David, mentre avancem per les sales del Mu-
seu. És increïble tot el que de la pell, se n’extreia, tota 
una lliçó d’aprofitament i sostenibilitat. Amb el pèl que 
se’n desprenia, feien raspalls i brotxes d’afaitar, i amb la 
pell, sabates, botes, corretges, marroquineria... «El més 
maco d’aquest museu és que t’explica l’ofici d’adober i 
tots els oficis que el complementaven o dels quals les 
adoberies se servien, com el de sabater o guarnicioner», 
expressa el cuiner. 

Pergamins fets amb pell i corretges de transmissió, 
tan necessàries per a la Revolució Industrial, que fa pen-
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DE L’HOQUEI A LA CUINA
Després d’aixecar dues copes d’Europa com 
a membre de la selecció espanyola d’hoquei 
patins, esport rei d’Igualada, en David 
Andrés ara s’obre camí amb el seu talent a la 
cuina. I, ves per on, al Museu de la Pell dos 
espais parlen de les matèries que ell coneix 
molt bé. S’hi exposa l’equipament d’hoquei 
(botes, guants i proteccions fets amb pell), 
i en una vitrina hi trobem, al costat d’un 
pastís, una làmina de gelatina pastissera,  
un de tants subproductes que s’extreuen  
de la carnassa de sota la pell.
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sar... sense la pell, quantes coses trobaríem a faltar? En 
un espai del Museu, els infants dels nombrosos col·legis 
que el visiten fan d’artesans del cuir  i aprenen com fer-
se un clauer o una funda de mòbil; treballen la pell unes 
hores i marxen, com nosaltres, amb la convicció que 
l’aprofitament de la pell és un exemple de sostenibilitat 
que continua donant corda a la vida de molts igualadins. 
Per això des del Museu es treballa ja per ampliar les 
explicacions al present i al futur de les adoberies i d’un 
barri del Rec al qual, segons afirma en David Andrés, 
«ara hem de tornar tota la vida que va donar a la nostra 
ciutat».  [

Carme Escales és periodista.

Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
C. del Doctor Joan Mercader, 1. 08700 Igualada. Tel. 938 046 752.

Museu de la Pell (edifici de Cal Boyer)
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. Dijous i divendres,  

també de 16 a 18.30 h (exposicions temporals fins a les 20 h). 
Juliol i agost tancat. Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h.

Cal Granotes (punt de sortida: edifici de Cal Boyer)
De dimarts a diumenge i festius, de 12 a 14 h. Dijous i divendres, 

també de 17 a 18.30 h. Juliol i agost tancat.  
Dies de tancament: els dilluns i els dies 1, 5 (tarda) i 6 de gener; 

dimarts de Pasqua; 24, 25, 26 i 31 de desembre.
Entrada general: 4 €. Tiquet reduït: 2 €.  

Menors de dotze anys, gratuït.
www.museupelligualada.cat

“És maca l’evolució que està tenint el barri;  
les fàbriques per dins són ja una altra cosa  

i avui al nostre riu hi viuen ànecs
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A
vui la indústria ceràmica ha desaparegut d’Es-
plugues. Però va haver-hi un temps que la seva 
producció va ser fonamental, i era gràcies a 
la qualitat argilosa del sòl d’aquest municipi. 

L’any 1858, dos socis francesos van posar en marxa una 
fàbrica de ladrillos amb els seus forns, quadres i tots 
els recursos necessaris, en un terreny de mitja mujada 
propietat de Pau Pujol Franquesa. No era una simple bò-
bila, ja que també s’hi produïen azulejos finos y losetas. 
Era un moment àlgid de desenvolupament econòmic 
a Catalunya, provocat tant per la industrialització com 
per la necessitat de creixement urbà de Barcelona. La 
posada en marxa de la nova fàbrica l’any 1860 coincideix 
amb l’aprovació de l’Eixample de Cerdà, i això li donava 
molt bones expectatives. Tot i això, la societat es dissol 
poc després, i s’obre un període discontinu d’obertures i 
tancaments fins a l’any 1876, amb l’arribada de Jaume 
Pujol i Bausis. Amb ell, i després amb el seu fill Pau Pujol, 
s’enceta una etapa d’estabilitat en què es produeixen 
ceràmiques de gran qualitat i disseny avançat que se 
sumen als missatges de modernitat de l’època. 

És en aquest context en què la historiadora de l’art 
M. Pia Subias situa el naixement de la ceràmica moder-

la fàbrica Pujol i Bausis, 
coneguda com la Rajoleta, 
és un referent de la 
ceràmica industrial del 
modernisme. Han passat 
més de trenta anys des 
del tancament, i del caliu 
dels seus forns encara 
emergeix la voluntat de 
pervivència i conservació.

text  Roser Vilardell Tarruella

Patrimoni induStrial català

El MoDERNiSME A TRAvéS DElS  
FoRNS DE lA RAJolETA

z
Visió frontal de dos dels quatre forns de tipus àrab. S’hi pot veure 
l’accés a les cambres de combustió (obertures inferiors) i a les cambres 
de cocció (obertures superiors). Foto: Lluís Tarrés. Arxiu Fotogràfic dels 
Museus d’Esplugues. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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nista, alhora que atorga a la fàbrica Pujol i Bausis, La 
Rajoleta, un paper pioner i de referència.

Arquitectes com Gaudí, Gallissà, Puig i Cadafalch, Do-
mènech i Montaner, Font i Gumà o Bassegoda nodreixen 
les seves obres arquitectòniques d’elements ceràmics 
elaborats a la fàbrica d’Esplugues. Bona part d’aquests 
arquitectes, juntament amb altres artistes (Adrià Gual, 
Alexandre de Riquer, Lluís Bru, etc.), fan, també, projec-
tes ceràmics per encàrrec de la fàbrica. L’empresa, amb 
despatx al carrer Tallers de Barcelona, durant el primer 
terç del segle xx té dos directors artístics de gran relleu: 
Joan B. Alós i Peris i Francesc Quer i Selves.

La Rajoleta és present en edificis i espais tan emble-
màtics com l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Palau 
de la Música, el Parc Güell, la Casa Lleó Morera o la Casa 
Ametller, per citar exemples de la ciutat de Barcelona.

LA SINGULARITAT DELS FoRNS
A l’espera de la seva museïtzació definitiva, l’actual re-
cinte de la fàbrica concentra diverses tipologies de forns 
que li confereixen un gran atractiu i curiositat. La visita 
ens permet conèixer-ne el funcionament. Són sis forns de 
tipus àrab —dos d’ells soterrats—, un forn descobert, un 
forn de reflex metàl·lic i dos forns monuments d’ampolla. 

Els forns soterrats, amb dues cambres, són de grans 
dimensions, amb 9 m de profunditat, i una planta circu-
lar d’uns 5 m de diàmetre. Els dos forns d’ampolla eren 
destinats a la cocció del gres i pastes blanques d’altes 
temperatures (1.200-1.300 ºC). El forn més petit té una 
alçada de 12 m i un diàmetre exterior de quasi 6; l’al-
tre, lleugerament més gran, té un diàmetre de 3,50 m. 
Podien funcionar amb tres sistemes de cocció diferents. 
Inicialment, s’alimentaven amb carbó i, més tard, foren 
adaptats per a fuel. D’altra banda, la conservació d’un 
forn de reflex metàl·lic, del qual no tenim notícia de 
cap altre original, accentua el caràcter singular d’aquest 
conjunt de forns aplegats en un sol centre productor. [

Roser Vilardell Tarruella és directora  
dels Museus d’Esplugues de Llobregat.

Dades pràctiques
Museus d’Esplugues de Llobregat. Can Tinturé i La Rajoleta.

C. de l’Església, 36. 08950 Esplugues de Llobregat.  
Tel. 934 700 218  •  museus@esplugues.cat

https://museus.esplugues.cat  •  Facebook: MuseusdEsplugues
Instagram: museus_esplugues  •  twItter: @MuseusEsplugues

Visites guiades: 
Els diumenges a La Rajoleta, a les 11 i a les 13 h, i a Can 

Tinturé, a les 12 h, excepte el mes d’agost. Preu: 3 € 
(consulteu els descomptes i promocions al web dels museus). 

Durada de la visita: 1 h. Sense reserva prèvia.  
Punt de trobada: Museu Can Tinturé.

Disponible un servei de visites guiades en català, castellà 
i anglès, per a grups en horari que s’ha de concretar, amb 

reserva prèvia i segons disponibilitat. Informació i reserves al 
tel. 934 700 218 o museus@esplugues.cat

Per saber-ne més
• SUBIAS, M. P., Pujol i Bausis. Centre productor  

de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat. 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 1989.

• DIVERSOS AUTORS, Esplugues i el modernisme. Patrimoni i 
ciutat. Miscel·lània Grup d’Estudis d’Esplugues de Llobregat. 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 2000.

• DIVERSOS AUTORS (dir.: F. FONTBONA), El modernisme,  
vol. 5. Edicions L’Isard, Barcelona, 2003.

b
Els monumentals forns 
d’ampolla.  
Foto: Òscar Rodbag. Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat. 
Consell Comarcal  
del Baix Llobregat.

DE LES RAjOLES INDUSTRIALS  
A LES DE MOSTRA DE CAN TINTURé
Al costat de La Rajoleta s’alça el museu Can Tinturé,  
que acull la col·lecció de rajola de mostra de Salvador 
Miquel. Es tracta d’una col·lecció de més de tres mil 
peces que abasta des del segle xv fins a mitjan segle xix;  
per tant, la seva cronologia acaba quan comença la de 
La Rajoleta. Un relat estètic que incorpora ceràmiques 
d’inspiració historicista que La Rajoleta també produiria 
durant el modernisme. És un bon final per gaudir de la 
bellesa d’unes rajoles artesanals que dialoguen amb les 
industrials, on va ser possible el binomi art-indústria.
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I és que una jenny feia la feina de vuit torns manuals, 
i per tant augmentava espectacularment la producció 
d'un fil de cotó molt adient per la trama, i de resultes 
d'això va provocar també una davallada del preu del fil.

El 12 de juliol de 1770, Hargreaves va obtenir una 
patent per la jenny de setze fusos, però ja feia anys que 
se’n construïen i se’n perfeccionaven amb més fusos. 
L’espionatge industrial, que sovint és sinònim d’inno-
vació tecnològica, no tenia aturador. 

DE LANCAShIRE A FRANçA...
El 1749, el fabricant anglès John Holker (1719-1786) 
s’instal·la a la regió francesa de Rouen; atesa la seva 
expertesa en el camp de la indústria tèxtil, va aconse-
guir el suport de l’inspector industrial de la zona i va 
fundar una empresa dedicada a la fabricació de vellut 
de cotó, totalment desconeguda a França.  Va incorporar 
màquines i una vintena de treballadors anglesos que va 
reclutar en un viatge clandestí a Anglaterra.    

El 1755 va ser nomenat inspector general de ma-
nufactures, feina que compaginava amb els seus pro-
jectes, entre els quals destaca una fàbrica de filatura 
que funcionava amb màquines de fusos múltiples, a 
ple rendiment el 1775. Uns anys abans, el 1771, Holker 
havia enviat el seu fill John a Anglaterra per a una nova 
missió d'espionatge industrial, ara per conèixer les no-
ves màquines, la jenny de Hargreaves i la waterframe, 
la màquina de filar accionada per energia hidràulica 
d’Arkwright.  

John Holker fill es va interessar especialment per 
l'spinning jenny. En va portar una a Sens, desmuntada 
i de contraban; era una màquina adient per al sistema 
de treball a domicili, així que es van començar a fabricar 
ràpidament i es van escampar pertot el país.

...I DE FRANçA, A BARCELoNA
L’any 1784  Nicolas-Henry de Roux, marquès de Gaubert, 
va contractar dos maquinistes francesos per construir 
dues màquines de filar de trenta-sis fusos en un taller 
del carrer d'Escudellers de Barcelona. L’any següent, de-
manava ajuda a l'administració per pagar el sou de dos 
tècnics; tenia a punt sis filadores i sis més en construcció, 
i es proposava viatjar a França a buscar suport tècnic per 
seguir avançant. 

L’ajuda no va arribar i Roux va vendre les jenny per 
quatre mil lliures a la Real Compañía de Hilados de Bar-

E
l 1756, la Society Instituted at London for the 
Encouragement of Arts va posar en marxa un 
programa de foment de la innovació tecnològica 
amb aplicacions industrials, amb la concessió de 

premis en metàl·lic. Un dels premiats fou Thomas Highs 
(1718–1803), que el 1764 va inventar una màquina de 
filar que el mateix any fou millorada pel teixidor James 
Hargreaves (1720-1778). 

Ambdós vivien a Lancashire, la regió anglesa especia-
litzada en la fabricació de teixits de franel·la i fustany, 
el cotó dels quals es filava en torns manuals escam-
pats per les llars de la zona, en el que s’ha anomenat 
treball a domicili, el putting-out system. A Lancashire 
van veure la llum altres invents de la primera indústria 
tèxtil: la llançadora volant de John Kay (1733), la water 
frame de Richard Arkwright (1767), la mule jenny de 
Samuel Crompton (1778) o el teler mecànic d’Edmund 
Cartwright (1785). 

El naixement de l'spinning jenny, la màquina de fu-
sos múltiples de Hargreaves, va anar acompanyat de 
conflictes, més enllà de l’enfrontament amb Highs. El 14 
de juny de 1769 una colla de filadors van assaltar i des-
truir màquines de més de vint fusos de diferents tallers. 

A FiNAlS DEl SEglE 
xviii, uNA CollA DE 

DESTRES ARTESANS vAN 
PERFECCioNAR lA MàquiNA 

DE FilAR JENNy.  
lA BERguEDANA vA oBRiR 

PAS A lA iNDuSTRiAliTZACió 
TÈxTil A CATAluNyA. 

text Rosa Serra Rotés 

l’Enginy

lA BERguEDANA  
i l'ESPioNATgE iNDuSTRiAl 
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bj
Esquema de la màquina de filar 
berguedana de l’enginyer Ramon Soler 
i Vilabella, autor del primer estudi sobre 
aquest giny, Ensayo sobre la máquina de 
hilar algodón llamada berguedana, 1911. 

lona. Amb el seu treball s'obtenia més fil i més barat, 
i s’estalviaven els problemes d’una mà d’obra que no 
s’acabava d'adaptar al sistema de fàbrica. Tanmateix, 
la factoria barcelonina va tancar el 1792. Una situació 
semblant va patir la fàbrica que Erasme de Gònima va 
posar en marxa, entre 1795 i 1797, al carrer de la Riera 
Alta, equipada amb vint-i-una jennies d’entre trenta i 
quaranta fusos i una de seixanta fusos. La fàbrica també 
va tancar portes aviat, el 1802. 

La jenny va triomfar, com havia succeït a Gran Breta-
nya i a França, al taller domèstic barceloní i a les zones 
tèxtils tradicionals del país, des de la Catalunya Central 

celona. Aquesta companyia va posar en marxa el 1787 
la que es considera la primera fàbrica de filats de cotó, 
a la plaça de Santa Anna de Barcelona; el 1788 va fer la 
comanda de les màquines, després d’obtenir un informe 
que garantia que amb elles augmentava la producció. 
El 1790 ja disposava de vint-i-una jennies, màquines 
de cardar, metxeres i debanadores que feien funcionar 
setanta operaris, majoritàriament dones, que treballa-
ven a preu fet. 

La companyia volia mantenir en secret l’ús de les 
jennies, però no ho va aconseguir perquè ella mateixa 
va distribuir màquines a diferents tallers fora de Barce-

N
La descripció de la màquina i 
la seva història, en castellà i anglès, 

va veure la llum el 1911 en una 
acurada publicació amb motiu del 

VIII Congrés Internacional cotoner 
celebrat a Barcelona.
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fins al Prepirineu, on la màquina no solament es va 
difondre amb rapidesa, sinó que es va millorar amb 
l'augment del nombre de fusos. De les cent vuit que es 
comptaven el 1791, es va passar a 250 el 1796. A prin-
cipis del segle xix, les jennies registrades a Catalunya 
sumaven noranta mil fusos. 

LES BERGUEDANES DE BERGA 
El 1772 la indústria cotonera havia arribat a Berga; el 
1784 ocupava un lloc destacat en la llista de les lo-
calitats amb producció; amb cinquanta-un telers i 852 
persones ocupades que produïen 2.736 peces anuals, 
destacava per sobre de Mataró i Igualada, per exemple. 
El 1789 ja treballaven catorze màquines de filar de fusos 
múltiples, i el 1790 ja se’n comptaven trenta de treinta 
y tantos hilos.

El 1792, Ramon Farguell i Canadell i Francesc Angla-
rill van presentar a la Junta de Comerç de Barcelona 

l’Enginy

j
Berga en un dibuix 

acolorit del 1838.

una sol·licitud de patent per una màquina de filar de 
seixanta-quatre fusos amb la qual una dona podia filar 
una lliura de cotó cada hora. El mateix any, Manuel Flo-
tats, fabricant de cintes de seda de Cardona, i Salvador 
Pallarola, de la Seu d’Urgell, contracten un mecànic de 
Manchester, Bernard Young, per construir una màquina 
de cardar que havien de fer funcionar dos homes, una 
màquina de debanar i una màquina de filar de setan-
ta-vuit fusos. El bon resultat que va donar aquesta dar-
rera màquina va fer que Flotats i Pallarola es decidissin 
a presentar a la Junta de Comerç una privativa de cons-
trucció i venda per sis anys. 

Per valorar aquesta petició, la Junta de Comerç va en-
carregar un informe a dos fabricants experts en filatura, 
Jacint Ramon i Ramon Bosch. Aquest va destacar que 
tot i que la màquina de filar era eficient i barata, hi ha-
via al Principat màquines semblants —probablement la 
que havien fabricat els berguedans Farguell i Anglarill—,  
per la qual cosa recomanaven no concedir la privativa.  
A pesar d'això, la Junta els la va concedir. 

El 1796 els emprenedors cardonins van informar a 
la Junta que només havien venut vuit màquines; es 
queixaven que se’n construïen a molts llocs i que, per 
tant, no es respectava el seu privilegi, la qual cosa va 
arruïnar-los el negoci. 

El que succeïa és que Martí Vinyas, un fuster de Car-
dona que havia après a construir màquines amb l’anglès 
Young, havia fet tractes amb el berguedà Jacint Angla-
rill. El conveni que van signar establia que el fuster de 
Cardona construiria vuit màquines de setanta-cinc i vui-
tanta pues a canvi de set-centes vint lliures quan hagués 
finalitzat la feina que tenia a mig fer per a la fàbrica 
de Manuel Flotats de Cardona. Les màquines havien 
d’estar acabades el juliol de 1792, pocs dies abans que 
els cardonins sol·licitessin formalment la privativa, i sis 
mesos abans que els fos concedida. 

El 1797 la Junta de Comerç afirmava que les mà-
quines de Flotats i Pallarola no eren les millors, que n’hi 
havia de més bones. Segurament, les que va construir 
a Berga el fuster Ramon Farguell, àlies Maixerí (renom 
derivat del francès machine), que el 1808 ja en feia de 
cent deu fusos.  

LA CARDA, LA gERMANA PETITA
L’èxit de la berguedana, i de Berga com a centre 
productor de filats i teixits de cotó en l'etapa 
primerenca, està vinculat a una altra màquina, 
menys coneguda però cabdal per poder obtenir  
un fil de qualitat: la màquina de cardar. El 1792 ja 
n'hi havien, a Berga, mogudes amb força hidràulica: 
probablement eren les primeres a Catalunya. L'any 
1800 n'hi havia quatre i el 1820, entre setze i divuit. 
Treballaven dia i nit en molins, fàbriques i edificis 
senzills aixecats al peu de la riera de Metge,  
als termes de la Baells, la Valldan i Berga.  
Amb les cardes s’aconseguia una metxa prima i 
llarga, la base per poder filar bé amb la berguedana. 
Mossèn Bernat Sala va introduir el bernat o borinot, 
un contrapès afegit al llistó central del carro del 
cilindre, que va aconseguir donar la mateixa llargada 
de metxa. 
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Eren les berguedanes, les que donen nom i renom, 
prestigi i llarga vida a la filatura domèstica no només a 
Berga, sinó arreu de la Catalunya tèxtil. Farguell havia 
trobat la manera d’encabir el màxim de fusos, fins a 
cent vint, a la jenny, el límit tècnic d’aquesta màquina.  

La berguedana va viure una última innovació que 
a hores d’ara no s’ha pogut concretar, però que va ser 
prou notable com per donar nom a una nova màquina, 
la maixerina. Aquesta pagava, el 1829, una contribució 
més alta que la berguedana, la qual cosa indica que era 
més productiva. 

LA FI D'UN GINy CATALÀ
La Guerra del Francès (1808-1812) va fer entrar en crisi 
a la indústria cotonera, però també va propiciar la in-
troducció de noves màquines de filar, la waterframe 
de Richard Arkwright (1767) i la mule jenny o spinning 
mule de Samuel Crompton (1779), màquines potents 
accionades per la força hidràulica i que per tant es po-
saven en marxa en nuclis industrials que tenien accés 
directe a l’aigua, com Manlleu, Roda de Ter, Cardona, 
Sallent o Manresa. 

La berguedana va quedar reduïda als nuclis industri-
als cotoners que no van poder implementar les noves 
màquines perquè quedaven lluny del rius. L’any 1834, a 
Igualada, treballaven 2.500 berguedanes, però a partir 
de 1840 van ser substituïdes progressivament per les 
mule jennies, les contínues i les selfactines. El 1841 
hi havia vuit mil berguedanes en marxa però el 1848 
només en quedaven dues mil —uns 240.000 fusos. 
Aleshores, només queden tres berguedanes en funcio-
nament en un petit taller de Casserres. Probablement 
aquesta és la raó per la qual a l’enginyer Ramon Soler 
i Vilabella, autor del primer estudi sobre la bergueda-
na, Ensayo sobre la máquina de hilar algodón llamada 
berguedana, no va trobar cap màquina i va haver de 
fer una intensa recerca oral per dibuixar els plànols de 
la màquina, fer-ne la descripció i la història, l'any 1911.

Soler i Vilabella fou el primer a rescatar la berguedana 
de l’oblit. L’any 1980, Ramon Corominas i Camp va fer 
un altre exercici d’arqueologia industrial en construir una 
rèplica que es pot veure a l’Espai d’Interpretació de Ber-
ga. El 1998, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya, amb l’ajuda de Josep Canals, en va fabricar 
una que funciona amb algunes modificacions respecte a 
l’esquema de Soler i Vilabella, però que fa la doble funció 
per a la qual fou concebuda: l’estiratge i la torsió del fil. [ 

Rosa Serra Rotés és historiadora.

Per saber-ne més 

• COROMINAS CAMP, R., «Arqueologia industrial.  
La berguedana o maixerina». L’EROL, revista cultural  

del Berguedà, núm. 32, Berga 1990, pàgs. 33-39.

• SÁNCHEz, A., «Les berguedanes i les primeres màquines 
de filar». A: MALUQUER, J. (ed.), Tècniques i tecnologia 

en el desenvolupament de la Catalunya contemporània, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, II, pàg.165.

• SOLà I PARERA, A., «Filar amb berguedanes. Mite i realitat 
d’una màquina de filar cotó». Actes de les V Jornades 

d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Manresa, 26-28 
d’Octubre 2000, Ed. Enginyers Industrials de Catalunya, 

Col·lecció Cultura, Tècnica i Societat, 2002, pàg. 143-168.

• THOMSON, J., «La introducció de les màquines jenny a 
Barcelona (1784-1789): primeres etapes en la creació d'una 
tradició de construcció de maquinària». Recerques, núm. 4, 

Barcelona, 2001, pàg. 125-146. 

• THOMSON, J., «Transferencia tecnológica en la indústria 
algodonera catalana de las indianas a la selfactina». Revista 
de historia industrial, núm. 24, Barcelona, 2003, pàg. 13-39.

La rèplica de la berguedana en funcionament: 

https://mnactec.cat/blog/patrimoni-industrial/els-
reportatges-i-documentals/la-bergadana-o-maixerina

b
Rèplica de la 
berguedana 
a escala 1:1 
exposada a la seu 
de Terrassa del 
mNACTEC. 
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la marca

El 1945 es va arribar a un acord amb l’empresa fran-
cesa Serwa perquè els subministrés motors de 38 cc, 
que van aplicar a una bicicleta, precursora del ciclomotor 
Rieju. El motor tenia 1 CV i assolia els 40 km/h amb dues 
velocitats. Aquest ciclomotor número 1 es muntava peça 
a peça i es tenia molta cura dels acabats: el soldatge a 
mà, els cromats, els vernissos... Talment com es feien els 
Rolls-Royce. Va ser un bon començament en l’aventura 
empresarial al món de les dues rodes amb motor.

El juliol del 1949 naixia el ciclomotor número 2, amb 
un petit motor de 4T de transmissió independent, de  
50 cc, que s’acoblava mitjançant un embragatge i tenia 
canvi de marxes. La número 2 va ser una de les moto-
cicletes més conegudes de l’època, un dels ciclomotors 
històrics emblemàtics de la marca. 

En els anys següents van aparèixer la número 3 i la nú-
mero 4, amb modificacions bàsicament estètiques, però 
aviat van arribar els avenços que perfeccionaven els ci-
clomotors i els dotaven dels atributs propis de les actuals 
motocicletes. Entre els anys 1950 i 1955 es van produir 

E
l 1934, Luís Riera Carré i Jaime Juanola Farrés, 
dos joves emprenedors, van iniciar una aventura 
empresarial aparentment modesta: la fabricació 
de complements per a bicicletes. Amb l’acrònim 

dels dos cognoms van crear la marca Rieju, i van ad-
quirir uns terrenys a Figueres per a la construcció de la 
factoria. Però la Guerra Civil va alterar-los els plans. El 
Govern republicà els va confiscar la nau industrial i la va 
destinar a parc de camions militars. 

Acabada la guerra, l’edifici els va ser restituït i van 
reprendre la producció. El 1942 el pare de Salvador 
Dalí, notari de professió, s’encarregava de donar fe de 
la creació de la companyia Riera i Juanola, SL (Rieju), 
constituïda com a societat limitada amb un capital social 
d’un milió de pessetes. I, més enllà dels accessoris, es 
va iniciar la fabricació de les primeres bicicletes amb les 
marques Emporium i Marathon.

En aquell temps, segons el pla de negoci presentat a 
la Delegació d’Indústria, Rieju tenia prop de trenta-cinc 
empleats i fabricaven trenta bicicletes a la setmana.

text Redacció  fotos Rieju

uNA MARCA gENuïNAMENT FiguERENCA DE 
CiCloMoToRS i MoToS DE PETiTA CiliNDRADA. 

RiEJu
uNA AvENTuRA SoBRE RoDES

r
Model Rieju 175 cc del 1962:  

la primera motocicleta 100 % Rieju,  
exposada a la seu de Terrassa del  

mNACTEC. Foto: Arxiu mNACTEC.
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N
Els primers 
velomotors 

Rieju van 
facilitar la 

mobilitat en  
la postguerra.

r7 
A la dreta, 

l’equip 
oficial de 

curses Rieju; 
amb Jordi Riera 

Baró (a la 
dreta). 

7
Taller de 

fabricació  
de xassís, 
l’any 1946.

més de vint-i-un prototips i es van començar a utilitzar 
processos de control de qualitat tecnològics. L’aposta per 
la qualitat va ser un objectiu de la casa des dels inicis, 
com a valor competitiu per marcar la diferència.

LA PRImERA moToCICLETA 100% RIEjU
L’any 1953 va aparèixer la primera motocicleta, la Rieju 
175 cc amb motor de quatre temps, un elegant model 
negre acabat amb línies en or que tenia suspensions i 
que es va complementar després amb la versió espor-
tiva. Per a la motorització es va arribar a un acord amb 
el fabricant de motors AMC. La gran demanda per part 
dels distribuïdors i la solidesa de la Rieju 175 cc van 
donar un gran prestigi a la marca. 

El 1958, es va afegir a la gamma Rieju el model Jaca 
Sport 125 cc. Era molt esportiva per a l’època, amb llan-
des d’alumini, manillar i seient de carrera, tambor de fre 
refrigerat, etc. Un luxe a l’abast de pocs, ja que el preu 
era molt elevat. Per això, la marca va optar per treure 
un model més senzill, que va tenir molt bona acceptació.

Tanmateix, a la dècada de 1960 les matriculacions a 
Espanya van patir un fort descens i a Rieju es va detectar 
que resultaven més interessants els vehicles de petita 
cilindrada. Es van buscar solucions a Itàlia i van tancar 
un acord amb Motori Minarelli, pel qual la marca cata-
lana aconseguia la importació en exclusiva dels seus 
motors per a Espanya i poc després amb la llicència 
de fabricació a Figueres. Això marcaria un abans i un 
després, ja que Rieju continua muntant avui, en tots 
els seus ciclomotors, motoritzacions d’origen Minarelli. 
El motor de 3,5 CV, aplicat a la versió Jaca, assolia una 
velocitat de 70 km/h, però va haver de ser limitada 
a 40 km/h per l’entrada en vigor d’una nova llei de 
ciclomotors. Com que els motors Rieju treballaven molt 
per sota de les seves possibilitats, eren gairebé «indes-
tructibles», motos robustos, de batalla, que salvaven 
amb molta solvència les fatigoses irregularitats de les 
carreteres de l’Espanya dels anys seixanta. 

DE CAP A LA ComPETICIó
Als anys setanta van aparèixer els models que van 
evolucionar cap a les primeres motocicletes tot terreny, 
amb les quals Rieju va iniciar l’aventura en el món de 
la competició. La TT 406 va ser la primera a participar 
en el Campionat d’Espanya d’Enduro. Va guanyar dotze 
campionats nacionals en la categoria 75 cc.

El naixement, l’any 1979, de la TT 505 sèrie Marathon 
de 50 i 74 cc, va donar identitat a la marca, que defini-
tivament es va especialitzar en motocicletes off-road.  

El 1980 es va presentar la Marathon 80 cc d’enduro i 
cross, amb la qual s’obtenen nombrosos èxits esportius. 
La competició va oferir a Rieju un banc de proves excep-
cional, que va aprofitar creant la MR80, una moto que 
sumava les experiències després d’anys de competició. 
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La línia de muntatge del model Rieju Tango en l’actualitat.



la marca

Al seu torn, feia aparició la moto de carretera Strada 75, 
amb cinc velocitats i fre de disc davanter.

Durant la dècada dels vuitanta, les vendes van créi-
xer i la marca es va situar al capdavant del sector. Va 
obtenir el Subcampionat del Món d’Enduro. També es 
van guanyar el Campionat d’Espanya d’Enduro de 80 cc 
i el Campionat de Velocitat Júnior de 80 cc. 

El 1992 Rieju feia cinquanta anys, i ho va celebrar 
amb la presentació del model Windy, un ciclomotor au-
tomàtic amb motor d’escúter de mescla separada, fre de 
disc i espai per guardar el casc sota el selló. 

Al 1993 neix un altre famós vehicle Rieju: el ciclomo-
tor 50 cc Drac. El mateix any veuran la llum les prime-
res versions de la RR versió Castrol, motocicletes amb 
components d’última generació que passen a ser els 
productes top racing de la marca. 

L’ExPANSIó INTERNACIoNAL
Tenir més prestacions i alhora unes motos més perso-
nalitzades van ser els objectius de la marca aquests 
anys, així com obrir nous mercats. Una nova generació 
Riera va apostar per la internacionalització, i la marca 
es va expandir a França, amb novetats com les noves 
versions del model RR 50 amb motor de sis velocitats 
i greixatge separat, que van ajudar Rieju a tenir una 
excel·lent acceptació al país veí i, ben aviat, també a 
àustria, Alemanya i Hongria.

L’any 1996 es renova la gamma de carretera amb el 
model RS-1, que va significar una petita revolució per la 
seva estètica racing. Era una petita màquina de carreres. 
I dos anys després es reconstrueix l’antiga nau de bici-
cletes i s’hi instal·la una tercera línia de muntatge per a 
la nova MX50, el primer model infantil de motocicleta 
off-road.

Aleshores la marca viu una profunda remodelació: 
deixa enrere el cavall i adopta el símbol «R». El Saló In-
ternacional de l’Automòbil de Barcelona del 1999 acull 
una exposició de motos de competició històriques de 
Rieju, i mostra la gamma d’aquell any combinada amb 
la nova imatge, dirigida als joves motoristes.

Rieju, amb l’afany d’ajudar els nous pilots, va organit-
zar l’any 2000 el primer Campionat Nacional Supermo-
tard per descobrir noves promeses. L’èxit va ser tal, que 
es va organitzar una altra copa l’any següent, i en total 
es van fer quatre tornejos consecutius, d’on van sortir 
pilots com ara Pol i Aleix Espargaró o Ricard Cardús.

L’any 2001 es presenta el model MRX amb xassís 
perimetral i una estètica off-road innovadora. Els produc-
tes top de la marca passen a tenir la denominació PRO. 
I l’any següent neix l’RS2, una moto de carretera amb 
una estètica cuidada que és, encara avui, un dels models 
més coneguts de la marca. Després, i en un mercat crei-
xent de les motos de 125 cc, es va presentar el model 
Tango, una motocicleta entre una enduro i una trial.

r
Concentració de propietaris de la Rieju 175 des del 

concessionari Casa Sastre de Palma de Mallorca, l’any 1962.

Nbr
Model Tahon 

Sport del 1958 
(a dalt); model 
P3A Rural 

del 1958 (a 
l’esquerra) i 
l’MR80 de 

Francesc Rubio, 
de l’any 1985.
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Aquests primers anys del segle xxi, Rieju es posiciona 
al mercat com l’alternativa en motocicletes tot terreny 
d’aire sofisticat i futurista, però manejables i fiables per 
sobre de grans prestacions d’acceleració i velocitat. Es 
van iniciar nous temps per a la companyia, que va de-
finir les seves motos for every day adventure (per a 
l’aventura de cada dia), però també amb el lema «Vo-
lem vendre aventures amb final feliç» com a definició 
de cap a on avançaria Rieju en un futur immediat. 

El 2006, per oferir un producte econòmic per a la mo-
bilitat ciutadana, Rieju inicia relacions comercials amb 
l’empresa xinesa Sonic per a la importació de dos escú-
ter (Toreig i Pacific 50 cc) i cobrir així aquest segment 
amb un producte low cost amb pautes de qualitat Rieju. 

En paral·lel es presentarà un nou concepte de moto 
tot terreny, que possibilita al propietari l’elecció perso-
nalitzada d’una motocicleta única a través del sistema 
design, try and buy it. A més, s’obre una nova línia de 
producte, l’e-bike, que busca cobrir les noves ideologies 
del desplaçament urbà amb bicicletes elèctriques.

El 2009 es fa una reestructuració total de la gamma 
amb productes adaptats a les exigències del mercat. Es 
du a terme el llançament de les MRT 50 i Marathon 125 
amb un xassís perimetral de doble biga en què es treba-
llen la lleugeresa i els components de qualitat. La MRT 
converteix Rieju en la marca més venuda de 50 cc amb 
canvi de marxa. A més, es comercialitzen les Marathon 
250 i 450 all-road amb motor Yamaha WR, un producte 
de competició a l’abast d’usuaris i pilots.

Un any més tard, i amb l’experiència de la RS2, Rieju 
llança al mercat el model de carretera Racing RS3 50 
i 125 cc amb motor Yamaha refrigerats per aigua. Es 
consolida així la renovació total de la gamma.

El 2012 Rieju crea el concepte Naked, que es fa po-
pular entre el públic de petita i gran cilindrada. Aquest 
mateix any Rieju es consolida com la marca més venuda 
en el segment de 125 cc de canvi de marxes de camp.

L’any 2013, per l’extensió de la crisi econòmica, l’am-
pliació a altres mercats es fa necessària. Aquesta estra-
tègia porta la marca a entrar en els segments d’escúter. 
Així neix la RS Sport 50 cc, un ciclomotor Racing amb 
motor Minarelli refrigerat per aigua d’altes prestacions. 
I el 2015 la marca llança la CityLine, un megaescúter 
amb cilindrades de 125 i 300 per competir al mercat 
d’escúters GT, amb motors Piaggio refrigerats per aigua 
d’última generació.

VEhICLES SoSTENIBLES: LA NoVA PRIoRITAT
Actualment, els canvis en la legislació europea i el com-
promís de Rieju de fabricar vehicles poc contaminants 
i més segurs, fan que la marca treballi profundament a 
millorar els seus vehicles. Per això, en els darrers anys, 
la marca ha fet un important canvi en el plantejament 
de negoci, amb una clara aposta pels vehicles elèctrics. 

S’incorporen les bicicletes elèctriques en versions 
de Mountain Bike i City, i es fabrica una motocicleta 
elèctrica innovadora que es construeix amb peces de 
proveïdors locals i es munta a la planta de Figueres.

El model MIUS (Mobilitat Individual Urbana Sosteni-
ble) esdevé un vehicle que pel pes (94 kg), la velocitat 
(65 km/h) i l’autonomia (50 km) és capaç de donar 
solucions a les necessitats de desplaçament i mobilitat 
a les ciutats amb un cost set vegades inferior a una 
motocicleta d’explosió.

Un altre avenç en la innovació de Rieju no ha estat en 
el producte en si, sinó en l’objectiu d’oferir al client un 
producte únic. La configuració de la gamma completa de 
Rieju ofereix una moto única per a cada usuari, cosa que 
augmenta el nivell de satisfacció i el valor de marca. [

ELS gINYS NO REEIXITS
En paral·lel a les motocicletes, als anys 
cinquanta del segle passat la marca va 
desenvolupar un prototipus de microcotxe 
amb un curiós aspecte d’ou, que no va tenir 
èxit. També es va treballar en el model 
escúter, prenent com a referència l’escúter de 
roda alta francès Sulky, que es va anomenar 
isard i que, en realitat, era un híbrid entre 
motocicleta i escúter, amb una estètica molt 
peculiar. Aquest model va conduir la marca 
cap a un petit i sonor desastre, ja que no va 
tenir acceptació comercial. Una estètica tan 
arriscada al costat de l’obstinació de voler 
introduir al mercat un producte d’acabats 
perfectes (que encarien excessivament  
el preu de venda) i la poca accessibilitat 
mecànica van fer que Rieju hagués 
d’abandonar-ne la producció el 1960,  
amb escasses unitats venudes.
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VILANOVA I LA gELTRú 
El PRogRéS 
A lA voRA 
DEl MAR
text i fotos César Barba 

lA TRADiCió MARiNERA 
i El DESENvoluPAMENT 
iNDuSTRiAl HAN DEixAT  
uN vAluóS llEgAT A 
vilANovA i lA gElTRú. 
l’ARRiBADA DEl 
FERRoCARRil, l’ANy 1881, 
vA SER FoNAMENTAl.

j
Col·lecció de locomotores de vapor 

exposada al Museu del Ferrocarril. En primer terme, 
el model Mikado, procedent dels Estats Units i que 

es va exportar a bona part del món.
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H
istòricament, Vilanova i la Geltrú és el resul-
tat de l’agregació del nucli de la Geltrú, que 
antigament era un municipi independent, al 
terme de Vilanova de Cubelles. A mitjan se-

gle xviii, quan el rei Carles III va permetre que Vilanova 
obrís comerç amb les Amèriques, la ciutat va viure una 
efervescència econòmica —va ser anomenada l’Havana 
Xica—, un progrés que reporta un creixement cultural i 
que cap al segle xix porta aparellada la industrialització 
de la ciutat. D’aquella època d’esplendor dels indians, 
perduren a Vilanova molts racons en forma de patrimo-
ni arquitectònic i una zona portuària que és tercera en 
importància de Catalunya. 

mUSEU DEL FERRoCARRIL 
Iniciarem el recorregut al Museu del Ferrocarril de Cata-
lunya, que s’ubica a les instal·lacions originals del dipòsit 
de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú, unes 
edificacions ferroviàries aixecades entre el segle xix i co-
mençaments del segle xx. El Museu disposa de més de 
cinquanta vehicles de totes les classes, entre els quals 
destaquen la col·lecció de locomotores de vapor més 
completa d’Europa, nombroses locomotores elèctriques 

i dièsel, i cotxes de viatgers de diversos tipus, com el 
Tren del Centenari, rèplica del primer tren que va circular 
a la Península el 1848, o el primer Talgo que es va posar 
en funcionament. A més de les grans màquines, el Mu-
seu atrapa el visitant amb anècdotes i curiositats sobre 
la història del ferrocarril a Espanya, com les vicissituds 
que van portar a l’obertura de la primera línia de tren 
a la Península, el 1848, entre Barcelona i Mataró, o la 
posada en marxa el 1875 del TBF (Tarragona-Barcelo-
na-França), que va completar la tercera xarxa ferroviària 
més llarga del món, amb 4.756 km.

Aquest és un any especial per al Museu, ja que el 
2020 celebra el trentè aniversari de la seva creació, 
per la qual cosa s’ha organitzat un cicle d’activitats que 
s’allargarà durant tot l’any amb l’objectiu que cada mes 
es facin actes especials, com la periòdica posada en fun-
cionament de diferents vehicles històrics, les actuacions 
als espais rehabilitats, un renovat programa educatiu o 
la represa de les exposicions temporals. La informació 
de les actuacions programades es pot trobar a la web i 
a les xarxes socials del Museu.

Molt a prop del Museu, al carrer de la Llibertat, nú-
mero 109, podrem descobrir un element singular i a la 

z
Aquesta ruta és ideal per fer en bicicleta. A la foto,
el passeig marítim de Vilanova i la Geltrú.  
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vegada molt poc conegut del patrimoni industrial de 
Vilanova i la Geltrú, l’antic dipòsit o magatzem de Fecsa, 
un dels escassos exemples d’arquitectura industrial mo-
dernista que perduren a la ciutat. És un edifici de planta 
rectangular, amb dos nivells d’accés i coberta de teula 
a dos vessants. La riquesa decorativa de la construcció 
es concentra a la façana principal, de composició simè-
trica i en la qual s’utilitzen els recursos ornamentals 
més característics del modernisme, com ara el maó vist, 
ceràmica i vidre. Si s’observa detingudament la façana 
lateral, també és molt destacable el detall ornamental 
metàl·lic dissenyat per aguantar el cablejat elèctric. L’as-
pecte modernista de l’edifici es deu a la remodelació del 
1923, a càrrec de l’enginyer Daniel Boixeda.

EL FAR, UN mUSEU D’ALTURA
Creuem el túnel sota la via del tren per dirigir-nos cap al 
passeig Marítim, amb el port esportiu i, cap a l’esquer-
ra, el port de pesca, on es pot veure l’arribada de les 
barques a port, a les vuit del matí i cap a les tres de la 
tarda. Continuem cap a l’esquerra i, tot just creuem el 
pont sobre el torrent de la Piera, veiem elevar-se el far 
de Sant Cristòfol, conegut popularment com la Farola, 
que encara compleix la missió de fer de guia per als na-
vegants. El far actual va ser encès l’1 de maig del 1905, 
i des de llavors continua en funcionament, amb només 

la ruta

L’ESPAI FAR 
Al recinte del far de Sant Cristòfol s’hi troba l’Espai 
Far, un equipament museístic que té com a objectiu 
la conservació, la difusió i l’estudi de la cultura i 
el patrimoni marítim local. Aquest equipament 
disposa de tres espais d’exposició: el Museu del Mar 
—instal·lat a l’antiga casa del faroner—, que mostra 
objectes relacionats amb el món de la pesca i la 
tradició marinera de Vilanova, una col·lecció que s’ha 
anat creant a partir de donacions de pescadors i veïns 
del barri de mar al llarg dels darrers quaranta anys. 
La segona sala és l’Espai Víctor Rojas, que presenta 
el centenari bot de salvament Víctor Rojas, una de 
les tres úniques embarcacions d’aquest tipus que es 
conserven a Catalunya. Fou construït a Barcelona per 
Miquel Corbeto l’any 1916 basant-se en el model 
anglès Beeching-Peake, l’últim crit en la tecnologia 
naval de l’època, al qual Corbeto afegí algunes 
millores. Completa l’espai el Museu de Curiositats 
Marineres Roig Toqués, que reprodueix l’antic museu 
que va funcionar durant més de seixanta anys a la 
mateixa casa d’aquest vilanoví apassionat del mar. 
Era el mateix Roig Toqués qui relatava personalment 
les històries de cada un dels objectes curiosos que 
conformaven la col·lecció. També va ser ell qui 
ensinistrà la carpa Juanita, un petit peix al qual 
ensenyà a beure en porró i a menjar d’una cullereta, 
i que va arribar a ser coneguda internacionalment. 
L’actual museu fa un homenatge a la carpa Juanita a 
través d’un audiovisual amb filmacions originals en 
què el mateix Roig Toqués narra la seva història. 

V
El far de Sant Cristòfol 

continua en funcionament.
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bN
A dalt, la locomotora Mataró, la primera a operar 
a la península Ibèrica, el 1848. A l’esquerra, l’automotor 
dièsel 9165, procedent de Saragossa, de l’any 1935.

7
Monument als 
Homes de Mar 

al port de Vilanova 
i la Geltrú.
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una interrupció de l’activitat durant la Guerra Civil. Des 
dels seus 21 m d’alçària, el far emet un missatge clar i 
inequívoc amb un grup de tres llampecs blancs cada vuit 
segons i té un abast nominal de dinou milles (35 km). 

Continuem endavant vorejant la sorra i ràpidament 
arribem al Molí de Mar. Es tracta de les restes d’un antic 
molí fariner, construït l’any 1801 per Francesc Terrés, 
de Sant Martí de Riudeperes. Tenia la particularitat que 
utilitzava les onades del mar com a força motriu, a di-
ferència dels altres molins bastits antigament al poble, 
que feien servir la força del vent per moldre el gra. Fa 
menys de quaranta anys les aigües encara arribaven al 
peu de l’atrotinat molí, avui allunyat més de 100 m de 
la vora del mar a causa de la gran acumulació de sorres 
produïda per la construcció del port. Segons sembla, el 
projecte mai no va arribar a funcionar a ple rendiment, 
entre altres raons per l’escassa força de l’onatge. 

UN CIRCUIT D’AUTomoBILISmE INSòLIT 
Per continuar sortirem de Vilanova per la C-246a en di-
recció a Sitges, i en arribar a la urbanització Rocamar vi-
sitarem el llegendari autòdrom Terramar (per saber-ne 
més, vegeu Eix núm. 1). Inaugurat el 1923, fou el primer 
circuit permanent de competicions automobilístiques 

z
Ruïnes del Molí de Mar, antic molí fariner,  
a la platja de Sant Cristòfol.

d’Espanya i el quart del món, precedit tan sols pels de 
Brooklands (1907), Indianapolis (1909) i Monza (1921). 
El circuit ovalat té una llargada d’uns 2 km, i en són no-
tables els seus peralts de 60 º a 90 º. Ideat per Frederic 
Frick Armangué i dissenyat per Jaume Mestres i Fossas, 
l’autòdrom fou construït en només tres-cents dies, i a la 
inauguració hi assistiren el monarca Alfons XIII, Miguel 
Primo de Rivera i, actuant com mestre de cerimònia, 
el sabadellenc Francesc Armengol, un dels principals 
inversors del circuit.

El poc públic assistent i la falta de pressupost per 
atorgar premis feu que a partir del 1925 sols es fessin 
proves esporàdiques, l’última de les quals va tenir lloc el 
1956. Des de llavors el circuit ha viscut diversos canvis de 
mà i destinació, però a pesar dels seus quasi cent anys 
d’història i de l’avanç de la malesa, l’antiga pista amb els 
espectaculars revolts peraltats es manté en bon estat, 
encara que hi ha llocs on les lloses de formigó ja no es-
tan alineades i s’assembla més a una pista de motocròs. 
Actualment el circuit és tancat al públic, tot i que s’hi fan 
visites guiades i activitats publicitàries i promocionals. [

César Barba és periodista especialitzat en viatges.
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Fitxa pràctica

Museu del Ferrocarril de Catalunya
Pl. Eduard Maristany, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú (al costat  
de l’estació). Tel. 938 158 491. www.museudelferrocarril.org. 

De dimarts a diumenge, de 10 a 14.30 h i els dissabtes també de 
16 a 19.30 h. De l’1 de novembre al 29 de febrer, dissabtes  

a la tarda de 16 a 18.30 h.  Entrada general: 6,50 €,  
bitllet combinat amb tren Renfe Rodalies: 10 €.

Espai Far
Pujada del de Far Sant Cristòfol, 2. 08800 Vilanova i la Geltrú.  

Tel. 600 509 223. http://espaifarvng.cat.  
Del 15 de juny al 14 de setembre, de dimarts a diumenge,  

de 10 a 13 i de 17 a 20 h. Del 15 de setembre al 14 de març, de 
dimecres a divendres, de 10 a 13 h; dissabtes, de 10 a 14 i de 16 
a 18 h, i diumenges, de 10 a 14 h. Del 15 de març al 14 de juny, 

de dimecres a diumenge, de 10 a 14 h, i divendres, dissabtes  
i diumenges, de 17 a 19 h. Entrada general: 4 €.

Autòdrom Terramar
Ronda Americà, 93. 08810 Sant Pere de Ribes.  

www.autodrom-terramar.com.  
Visites guiades: Agisitges. Tel. 619 793 199.  

www.agisitges.com.

br
Autòdrom Terramar, dècada de 1920. 
A la foto superior es poden copsar els peralts 
pronunciats. Fotos: ANC / Fons Gabriel Casas i 
Galobardes. Cortesia de Núria Casas.
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DESCoBRiM uN ENClAvAMENT iNSÒliT, l’EPiCENTRE 
D’uN gRAN CoMPlEx MiNER i AlHoRA lA 
PoBlACió MéS iMPoRTANT D’iTàliA FuNDADA 
DuRANT El RÈgiM FEixiSTA.

N
La gran 
plaça de 
Roma, nucli 
de Carbònia, 
presidida per 
l’església. Foto: 
Viquipèdia /
Alex10.

7
Motor de 

l’ascensor 
que baixava 

a les galeries, 
fins a una 

profunditat de 
300 m. Foto: 

Eudald Serra.



75

EIX / núm. 09

L
’illa de Sardenya, avui dia 
considerada un paradís per 
als estiuejants, amb platges 
d’enorme bellesa i comple-

xos turístics de primer ordre, ama-
ga un passat industrial de gran 
importància, i que va córrer el risc, 
com tants altres espais industrials 
de casa nostra, de desaparèixer 
sense deixar rastre.

La fundació de Carbònia va te-
nir lloc en un moment històric ben 
conegut, a la Itàlia dels anys trenta, 
un país que s’havia reunificat feia 

text Eudald Serra
poques dècades i que aspirava, o 
almenys així ho desitjaven els seus 
dirigents, a convertir-se en un nou 
imperi colonial, emulant la gloriosa 
època de l’imperi Romà. A finals de 
la dècada, i a causa de les desafor-
tunades accions internacionals du-
tes a terme pel Govern de Mussoli-
ni, es van començar a implementar 
dures sancions internacionals al 
règim feixista italià. Fou aleshores 
quan es va iniciar un ambiciós pro-
grama d’explotació dels recursos 
miners per tal de satisfer les ne-
cessitats energètiques nacionals. 

D’entre aquests recursos, el car-
bó era el més important. Aquest 

combustible fòssil, de fet, va ser 
indiscutiblement el protagonista 
de la primera Revolució Industrial, 
gràcies sobretot al perfecciona-
ment de la màquina de vapor que 
l’enginyer escocès James Watt va 
aconseguir a finals del segle xviii. 
El progrés del món modern es va 
veure abocat des d’aleshores a un 
aprofitament intensiu del carbó.  
A partir d’aquell moment, cada país 
va esmerçar esforços a localitzar en 
el seu territori aquest preuat recurs 
per no quedar-se enrere en la car-
rera industrial i alhora per depen-
dre al mínim possible de subminis-
traments externs.

N
Tren miner abandonat als afores 
de la ciutat. Foto: Eudald Serra.

7
Torres d’extracció de les mines 
de carbó. Foto: Stella / imageBroker 
/ Age Photostock.

b
Aquiate nducia idus, aliquo 
doluptat velest, conseni mperspe llabo. Et 
quatemporae omnihic tempore veliquate 
nostio cor autatur oditatiam imus etur?

N
Aquiate nducia idus, aliquo 

doluptat velest, conseni mperspe llabo. 
Et quatemporae omnihic tempore 

veliquate nostio cor autatur oditatiam 
imus etur?
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N
Panorama de Carbònia.  
Foto: Viquipèdia / Alex10.

N
En aquesta fotografia antiga  

es pot copsar el peculiar  
urbanisme de Carbònia 

planificat pel feixisme. 

“Cada país va 
esmerçar esforços 
a localitzar en el 

seu territori aquest 
preuat recurs, 

el carbó, per no 
quedar enrere en la 

carrera industrial 
UNA CIUTAT DE NoVA PLANTA
Situada a l’extensa zona carbonífe-
ra de Serbariu, a la regió de Sulcis, 
Carbònia es convertí en epicentre, 
residència i indret d’administració 
d’un gran complex miner i també 
la població més important d’Itàlia 
fundada durant el règim feixista.

La planificació urbanística la va 
fer la Companyia Italiana del Car-
bó (ACAI) i els arquitectes Gustavo 
Pulitzer-Finali, Ignazio Guidi, Cesa-
re Valle i Eugenio Montuori l’any 
1937, per ser inaugurada tan sols 
un any després, el 1938, i arribar 
pels volts del 1940 a la finalització 
de les construccions. El programa 
constructiu haurà de ser revisat 
anualment per encabir l’augment 
de població, que arribarà al regis-
tre més elevat a principis dels anys 
cinquanta.

La idea inicial era poder enca-
bir-hi fins a dotze mil habitants, as-
sumint els principis urbanístics de 

la ciutat jardí, amb grans avingudes 
arbrades i baixa densitat de pobla-
ció als barris residencials, on pre-
dominarien les petites cases amb 
jardí. Carbònia havia de ser, a més, 
una ciutat moderna que l’higienis-
me i les evolucions tecnològiques i 
d’infraestructures diferenciessin de 
les clàssiques ciutat jardí de l’An-
glaterra del segle xix. Es tractava 
de crear un nucli de cases amb una 
plaça principal on predominessin la 
tranquil·litat i el benestar, emulant 
les antigues places de poble.

La casa, a Carbònia, es va con-
cebre inicialment com un autèntic 
monument de la ciutat, que utilit-
zava models de baixa densitat po-
blacional semblants als dels països 
anglosaxons o del centre d’Europa 
en l’època, i atorgava al conjunt 
una imatge ruralista. Per dur a 
terme la construcció dels edificis, 
van ser escollits uns blocs simples, 
geomètrics, exponents del racio-

7
La Torre Littoria, alçada el 1938, edifici 

monumental feixista. Foto: De Agostini / 
Diego M.Rossi / Age Photostock.
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nalisme modern i de la tendència 
constructiva de reduir costos.

La ciutat estaria regida per una 
jerarquia molt marcada i diferen-
ciada per barris independents. Els 
encarregats eren a la zona central, 
on tenia especial importància de la 
casa del director. Allunyant-se pro-
gressivament del centre s’hi anirien 
situant els habitatges miners.

Però, tot just inaugurada, ben 
aviat es va iniciar el projecte de 
la Gran Carbònia. No hi havia prou 
habitatges per acollir l’arribada 
constant de nous miners, i va co-
mençar un procés de densificació 
de la població, als blocs ja existents 
i també amb els nous que es cons-
truïen, cosa que va demanar reduir 
els espais enjardinats i apostar per 
les cases de quatre apartaments, 
fins a arribar a la possibilitat d’enca-
bir-hi cinquanta-cinc mil habitants. 
Aquesta fase d’expansió no va ser 
liderada per Pulitzer-Finali, ja que 

pels seus orígens jueus es va haver 
d’exiliar d’Itàlia. 

Aquest projecte d’expansió tam-
poc es va poder acabar per l’inici de 
la Segona Guerra Mundial, però re-
presenta la dicotomia entre la visió 
progressista de l’arquitectura resi-
dencial i un moment de profunda 
mutació de la cultura italiana de la 
primera meitat del segle xx enmig 
d’un context d’auge del feixisme i 
d’innovacions tècniques mai vistes 
fins aleshores.

EL PARC GEomINER
Des del 1964, quan va finalitzar 
l’activitat minera, i fins fa pocs 
anys, la zona es trobava en un pro-
fund estat d’abandonament i de 
perill de desaparèixer. Fins que, 
el 2006, el CICC (Centro Italiano 
della Cultura del Carbone) va ator-
gar-li el nomenament de joia de 
l’arqueologia industrial, fet que va 
significar un punt d’inflexió per a 

la seva preservació i estudi. A més, 
des del 2001, Sardenya forma part 
del conjunt de Geoparcs Mundials 
de la Unesco amb el nom de Parco 
Geominerario Storico e Ambientale 
della Sardegna.

L’actual museu del carbó i les 
mines visitables conserven maqui-
nària, vehicles i models que recre-
en la vida i el treball dels miners, 
i en conjunt fan de Carbònia un 
indret excepcional on els visitants 
poden copsar la fatiga, la tenacitat i 
l’orgull de milers de miners que van 
arribar procedents de tot Itàlia per 
contribuir al creixement industrial.

La visita s’inicia a la nau restau-
rada de la lampisteria, seu de l’ex-

“Tot just 
inaugurada la 
ciutat de nova 
planta, es va 
iniciar el projecte de 
la Gran Carbònia 
i el seu urbanisme 
es va desvirtuar

UNA ESCAPADA ARQUEOLÒgICA
A només quinze quilòmetres de Carbònia 
podeu visitar l’illa de Sant’Antioco, 
connectada per carretera amb la resta de 
Sardenya, on podreu copsar que, a més del 
passat miner, l’entorn de Carbònia destaca 
pel seu passat arqueològic sard, fenici i 
romà. Es poden visitar el Museu Arqueològic 
de Villa Sulcis i el parc arqueològic del  
Mont Sirai. També podeu apropar-vos  
a l’església de Sant’Antioco, que amaga 
unes excepcionals restes paleocristianes, 
i molt a prop les cases dins d’una cova de 
Villaggio Ipogeo.

b
Església de Sant’Antioco 
Martire. Foto: Viquipèdia / 
Grego1402.

z
Pont romà reaprofitat en temps medievals, un 
dels vestigis arqueològics que es pot visitar a l’illa de 
Sant’Antioco. Foto: Viquipèdia / Carole Raddato.
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posició permanent, on s’explica la 
història del carbó, de la mineria i 
de la ciutat de Carbònia. Al museu, 
s’hi acull una important col·lecció 
de llums de mina, eines, indu-
mentària de treball, objectes d’ús 
quotidià, fotografies, documents... 
També s’hi poden veure filmacions 
d’època i entrevistes a miners. La 
visita a l’espai és lliure i tothom pot 
dedicar-hi el temps que necessiti, 
però és recomanable estar-s’hi una 
hora com a mínim. El recorregut a la 
mina es fa guiat, en una galeria dels 
anys trenta, on s’expliquen les tèc-
niques utilitzades des dels inicis de 
l’explotació fins al tancament defi-
nitiu de l’activitat.

Un cop visitat el museu, és molt 
recomanable fer un tomb tranquil 

z
Cascos de miner al servei dels 
visitants per accedir a les galeries.

Foto: Eudald Serra.

7
La zona de  

dutxes comunitàries  
que es pot visitar al museu.  

Foto: Eudald Serra.

r
L’uniforme dels miners.  
Foto: Eudald Serra. 
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per la ciutat, que no deixa de ser 
un museu a l’aire lliure i que es di-
videix en sis espais principals ben 
indicats als plànols i fulletons que 
ens faciliten al museu:
• La gran mina: es poden visitar els 
espais restaurats, expositius i cultu-
rals, on el visitant pot trobar el punt 
d’informació, el museu, les guies i 
els serveis de visita guiada.
• La ciutat fundacional: està presi-
dida per la gran plaça de Roma, on 
s’exposa el peculiar model urba-
nístic de la construcció de la ciutat, 
amb especial èmfasi en els edificis 
públics.
• La residència: a la Via Gramisci i 
a la plaça de la República s’hi troba 
informació sobre la història de l’hà-
bitat, el tipus de residència de la 

ciutat jardí i els serveis comunitaris 
del barri.
• Els arquitectes: entre la plaça 
Iglesias i Via Sanzio s’hi presenten 
la importància i la contribució de 
Carbònia a la cultura arquitectònica 
italiana de principis del 1900.
• L’origen del sistema del carbó: a 
Bacu Abis, a la plaça de Santa Bàr-
bara, es parla del procés de treball 
i extracció autàrquic de la zona car-
bonífera de Sulcis.
• Projecte de ciutat racional: a 
la plaça Venècia s’hi exposa i s’hi 
explica la darrera fase d’elaboració 
del projecte d’aquest nucli. [

Eudald Serra és historiador i director 
del Museu de la Tècnica de Manresa.

N
Llums de seguretat que utilitzaven els miners a mitjan segle xx.  
Foto: Eudald Serra.

Guia pràctica

h Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna
Conca minera de Sulcis. Carbònia

Com arribar-hi: en tren, línia Cagliari-
Decimomannu-Carbònia/Iglesias.  
Des de Cagliari i altres ciutats surten 
diversos autobusos que porten  
a Carbònia. 

www.parcogeominerario.eu

Tour virtual:  
www.comune.carbonia.ci.it/virtualtour

h Museo del Carbone
El Museu del Carbó és obert del 21  
de juny al 20 de setembre, de dimarts 
a diumenge, de 10 a 19 h; del 21 de 
setembre al 20 de juny, de dimarts  
a diumenge, de 10 a 18 h. Tancat els 
dilluns no festius, Nadal i Cap d’Any.

La visita a la mina es fa amb guia, en 
grups de vint persones com a màxim,  
en llengua italiana, anglesa i francesa. 
La visita té una durada d’1 hora.

Entrada general: 8 €; entrada reduïda,  
6 €. Menors de sis anys, gratuït.

www.museodelcarbone.it
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L’IPIC AVANçA A L’ALT  
CAMP, LA RIBERA D’EBRE  
I L’EMPORDÀ
L’elaboració de l’Inventari del Patrimoni In-
dustrial de Catalunya (IPIC), coordinat i diri-
git pel Museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC), continua 
avançant amb la incorporació durant el 2020 
dels elements industrials de les comarques 
de l’Empordà, la Ribera d’Ebre i l’Alt Camp. 

Iniciat de manera sistemàtica l’any 2001, 
l’IPIC té l’objectiu d’inventariar, ressenyar i 
conèixer l’estat actual dels conjunts arqui-
tectònics i els edificis industrials de Catalu-
nya, des de la protoindustrialització fins als 
anys 1960. L’elaboració de l’inventari ha de 
permetre posar en valor el patrimoni de la 
societat contemporània industrial, així com 
millorar-ne la conservació, la difusió i l’estudi. 
El mNACTEC destina anualment un pressupost 
fix a l’elaboració d’aquest inventari, que es du 
a terme a través dels diferents centres d’es-
tudis comarcals, museus i/o institucions de 
referència cultural de cada territori. 

Des de fa dos anys, amb la participació 
i col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner 
(IRMU), s’ha finalitzat l’inventari de la ciutat 
de Sabadell i la primera fase de les dues co-
marques de l’Empordà. 

L’Observatori del Paisatge de Catalunya acaba d’editar el 
document Carreteres, paisatge i turisme. Bases per a la 
definició d’un model per a Catalunya (www.catpaisatge.
net/fitxers/docs/politiques/CarreteresPaisatgeiTurisme.
pdf), en què posa en valor, amb un acurat estudi d’anàli-
si i reflexió, l’interès paisatgístic i patrimonial que poden 
tenir els antics traçats de les carreteres. Aquest interès, ja 
exposat i manifestat en el projecte del mNACTEC Museu al 
Carrer —que apareix esmentat sovint en aquest treball—, és 
cada vegada més una forma serena i tranquil·la d’entendre 
el nou turisme que reclama la societat. 

El document planteja una nova mirada i un nou model 
per a Catalunya que enforteixin la relació entre les carrete-
res, el paisatge i el turisme, amb propostes que incorporin 
noves formes de planificació, ús, governança i comunicació, 
i que promoguin models de turisme i de mobilitat respon-

sables. El document planteja l’oportunitat que el paisatge 
deixi de percebre’s únicament com un mer decorat o fons 
escènic i es converteixi en el protagonista de noves expe-
riències de viatge i de relació amb el territori. 

EL PATRIMONI I EL PAISATgE 
DE LA CARRETERA 

NoTíCiES
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NovETATS 
EDiToRiAlS

Óscar González Aguilar
Pulsacions mecàniques.  
Històries de la màquina d’escriure.
Edita: mNACTEC, Col·leccions del mNACTEC, 
núm. 2. Terrassa, desembre del 2019.

Joan Alberich González 
El dipòsit de locomotores de vapor  
de Móra la Nova. Una història tècnica, 
social i humana.
XIX Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila
Edita: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 
Col·lecció Daliner, núm. 17. Flix, novembre 
del 2019.

Rosa Serra i Roberta Tenci 
El Museu de les Mines de Cercs.
Edita: mNACTEC, Col·lecció Ciència, Tècnica 
i Societat. Les Guies del dels museus del 
mNACTEC, núm. 7. Terrassa, desembre  
del 2019.

Daniel Romaní 
Catalunya Industrial. La guia per 
descobrir el patrimoni industrial  
del nostre país.
Viena Edicions, Barcelona, novembre  
del 2019.

Joan Alemany Llovera 
El Port de Barcelona. De la creació de la 
Junta d’Obres a l’actualitat (1869-2019).
Edita: Autoritat Portuària de Barcelona. 
Barcelona, desembre del 2019.

Rosa Serra Rotés 
Mines, miners i ferrocarril  
al Berguedà.
Ed. Llibres de l’Índex (2 volums). 
Barcelona, febrer del 2020.

Jordi Nadal
La Hispano-Suiza. 
Ed. Pasado & Presente. Barcelona,  
gener del 2020. 

CoNgRESSoS  
i JoRNADES
XXI Congrés Internacional 
d’Història de la Medicina Catalana
Barcelona, 18 i 19 de setembre  
del 2020.
Organitza: Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya.
Més informació: www.ramc.cat

XXII Jornadas Internacionales  
de Patrimonio Industrial
Gijón (Asturias), del 23 al 26  
de setembre del 2020.
Organitza: INCUNA.
Més informació:  
www.incuna.es

1ª Jornada del Patrimoni 
Metal·lúrgic 
Girona, 15 d’octubre del 2020.
Organitza: Campus Patrimoni Cultural  
i Natural de la Universitat de Girona.
Més informació:  
www.udg.edu/campuspatrimoni

XVI Trobada d’Història  
de la Ciència i la Tècnica
Alacant i Elx, del 12 al 14  
de novembre del 2020.
Organitza: Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).
Més informació:  
https://blogs.iec.cat/schct

26th International Congress  
of History of Science and 
Technology
Praga (Txèquia), del 25 al 31 de juliol 
del 2021.
Organitza: International Union  
of History and Philosophy of Science 
(IUHPST).
Més informació: 
www.ichst2021.org
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DESCoBREix ElS SECRETS  
DEl NoSTRE PATRiMoNi 

iNDuSTRiAl

SuBSCRiu-T’Hi ARA  
i REP lA REviSTA  

A CASA

Segueix el Museu Nacional  
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 
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8€

La descoberta El far de la Banya

Ruta L’Anoia industrial

Visita guiada Xavi Rosiñol al Museu de les Mines de Cercs

Dossier

ESPORT,  
INDÚSTRIA  
I MODERNITAT

eix
Museu de la  

ciencia i de la  

tecnica  
de catalunya

8

Perspectives  La séquia de Manresa

La descoberta  L’Escola Industrial de Barcelona

La marca Cacaolat, el batut català que va ser pioner al món

8€ Dossier

L’HABITATGE OBRER

https://www.facebook.com/mnactec
https://twitter.com/mNACTEC
https://www.instagram.com/mnactec/


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

Si t’interessa el patrimoni industrial,
científic i tècnic,
aquesta és la teva associació!
Els nostres objectius

• Figurar com a aglutinant de la societat 
civil entorn del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya, i continuar, des 
d’aquesta perspectiva, donant el suport 
necessari. 

• Posicionar-nos com una entitat 
capdavantera en la difusió, l’estudi i la 
preservació del patrimoni industrial de 
Catalunya.

• Promocionar l’estudi i la divulgació de la 
ciència i la tècnica a Catalunya, amb la 
convocatòria anual dels Premis Bonaplata.

• Donar suport al món empresarial i a 
l’institucional per a la posada en valor 
dels seus patrimonis industrials, com 
a eina i com a valor afegit del seu 
desenvolupament socioeconòmic, i com a 
oportunitat complementària de negoci per 
a la fidelització dels seus usuaris i clients.

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

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

Internet
secretaria@amctaic.org
www.amctaic.org

PREMIS BONAPLATA
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Un museu 
nacional estès 
per tot el país

AnunciSistema_19_10.indd   1 25/10/19   10:47

https://mnactec.cat



